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SUNUŞ 
 

Spor tesislerine yönelik yatırımları ve spor turizmindeki başarısıyla 

adından söz ettiren Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, spor tu-

rizmine yönelik araştırmaları destekleyen bir misyon üstlenerek, her 

geçen gün çeşitli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktadır. 

Üniversitemiz bünyesindeki nitelikli spor tesisleri ve kamp yapan 

sporculara beş yıldız standartlarında ağırlama hizmeti sunan Lavanta 

Tepesi Hotel, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden spor ta-

kımları ve sporcular için önemli birer spor turizmi çekiciliği halini al-

mıştır.  

Üniversitemize, ilimize ve bölgemize sağladığı katkılar nedeniyle spor 

turizmi Üniversitemizin öncelikli alanları arasına girmiştir. Dolayı-

sıyla, bu alanda yapılan çalışmalara yakın ilgi duyduğumuzu ve destek 

sağlamaya özen gösterdiğimizi ifade etmek isterim. Bu bağlamda, 

1990 yılından bu yana ülkemizin farklı üniversitelerinde gerçekleştiri-

len Ulusal Turizm Kongresi’nin yirmi ikincisine Burdur Mehmet Akif 

Ersoy Üniversitesi olarak Spor Turizmi temasıyla ev sahipliği yapmış 

olmanın derin mutluluğunu yaşamaktayız.  

22. Ulusal Turizm Kongresi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yükseko-

kulumuz ve Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulumuz yürütücülü-

ğünde düzenlenmiştir. Spor turizmi temasıyla yürütülen bu kongre, 

Üniversitemiz ve Burdur ilimiz için bir farkındalık oluşturmuş, sektör 

temsilcilerinin ve turizm akademisyenlerinin spor turizmi konusuna 

eğilmelerini sağlamıştır. Kongre çıktılarının, ülkemizde ve ilimizde 

spor turizminin geliştirilmesi, spor turizmi potansiyeline sahip olan 

bölgelerin ön plana çıkarılması, spor turizmi konusundaki sorunların 

ortaya konulması ve bu sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi açı-

sından fayda sağladığını düşünmekteyim.  

Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen 22. Ulusal Turizm Kong-

resi’nin değerli katılımcılarını Üniversitemizde ağırlamaktan büyük 

mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Burdur’da gerçekleştirilen 

bu anlamlı kongrenin bilim camiası ve turizm sektörü için hayırlı ol-

masını dileyerek, kongreye değerli çalışmaları ile katılım gösteren tüm 
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araştırmacılara, bilgi ve deneyimleri ile katkı sağlayan sektör temsilci-

lerine, kongrenin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi aşamalarında 

emeği geçen tüm Onur Kurulu, Akademik Onur Kurulu, Danışma Ku-

rulu, Bilim Kurulu ve Yürütme Kurulu üyelerine ve kongreyi destekle-

yen kamu ve özel sektör kuruluşlarına ilgi ve katkılarından dolayı te-

şekkür ederim. 

 
 

Prof. Dr. Adem KORKMAZ 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü 
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ÖNSÖZ 

Ülkemizin en köklü turizm kongresi olma özelliğini taşıyan ve 1990 yı-

lından bu yana farklı üniversitelerde düzenlenen Ulusal Turizm Kong-

resi (UTK), küresel COVID-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl Balıkesir 

Üniversitesi tarafından çevrim içi olarak yürütüldü. Hatırlanacağı gibi 

yüz yüze düzenlenen son UTK, 2019 yılında Anadolu Üniversitesi tara-

fından Eskişehir’de gerçekleştirildi. Üç yılın ardından tekrar yüz yüze 

gerçekleştirilen 22. UTK’ya Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

bünyesinde ev sahipliği yapmış olmaktan derin bir mutluluk duymak-

tayız.  

Her yıl farklı bir temayla düzenlenen kongremizin bu yılki teması “Spor 

Turizmi” olarak belirlendi. Gerek spor turizmi ana teması gerekse di-

ğer alt temalarımızla örtüşen 105 bildiri çalışması, bilim kurulumuz ta-

rafından kongrede sunulmaya değer görüldü ve 22. UTK’nın bildiriler 

kitabında yer aldı. Bildiriler kitabının turizm araştırmacılarına, öğren-

cilere ve ilgili tüm paydaşlara katkı sağlamasını temenni ederim. 

27-29 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlediğimiz kongremizde bil-

diri sunumlarına ek olarak bir panel ve bir uygulamalı eğitim düzen-

lendi. 27 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen panel “Sektör Oturumu” te-

masıyla yürütüldü. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Alp TİMUR’un üstlen-

diği, Sn. Arif ERGÜDEN, Sn. Onur Oktar ZENGİN ve Dr. Mehmet 

BAHAR’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde spor turizminin sektörel 

boyutu, güçlü yönleri ve fırsatları tartışıldı. Bu hususta, panele katılan 

davetli konuşmacılarımıza, saygıdeğer moderötürümüze ve paneli or-

ganize eden Doç. Dr. Serhat Adem SOP’a teşekkür ederim.   

27 Ekim 2022 tarihinde Dr. Mehmet Ali KÖSEOĞLU tarafından yürütü-

len “Sistematik Literatür Taraması ve Bibliyometrik Analiz Uygulamalı 

Eğitimi” ise katılımcılara Web of Science ve Scopus gibi veri tabanları-

nın etkin kullanılabilmesi ve birer araştırma sahası olarak yorumlana-

bilmesi açısından yol gösterici oldu. Ayrıca, katılımcılarımız son yıl-

larda değeri artan bibliyometrik analiz konusunda bir uzman eşliğinde 

uygulama yapma imkânına da sahip oldular.  Dolayısıyla, bu eğitimi 

üstlenerek 22. UTK’ya katkı veren Dr. Mehmet Ali KÖSEOĞLU’na ve 

eğitimin yüz yüze olan kısmında aktif rol üstlenen Dr. Öğr. Üyesi Hasan 

Evrim ARICI’ya teşekkürlerimi sunarım.  
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22. UTK kapsamında toplam 27 bilimsel oturum düzenlendi. Bildiri ça-

lışmalarının sunulduğu bu oturumlara ek olarak “Doktora Kolokyumu” 

olarak adlandırılan özel bir oturum yürütüldü. Özellikle genç turizm 

araştırmacılarının yoğun ilgi gösterdiği bu oturumda, örnek tezler üze-

rinden, alanımızdaki doktora tezlerinin niteliğini artırmaya yönelik 

tartışmalar gerçekleştirildi. Bu yönüyle 22. UTK bünyesinde düzenle-

nen doktora kolokyumunun bizler için özel bir değer taşıdığını ifade 

etmek isterim.  

Bu vesileyle, spor turizmi temasıyla örtüşen bir kampüste gerçekleşti-

rilen 22. UTK’nın düzenlenebilmesine olanak sağlayan ve süreç bo-

yunca desteklerini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Adem 

KORKMAZ’a ve Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Durmuş ACAR, Prof. 

Dr. Hüseyin DALGAR ve Prof. Dr. Mehmet KARACA’ya şükranlarımı su-

narım. Kongremizin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için yüksek işbir-

liği sergileyen kongre dönem başkanımız Prof. Dr. F. Füsun 

İSTANBULLU DİNÇER başta olmak üzere; Onur Kurulu, Akademik 

Onur Kurulu, Danışma Kurulu ve Bilim Kurulu üyelerimize özellikle te-

şekkür ederim. Ayrıca, Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı olarak 

kongrenin organizasyonunda sorumluluk alan Doç. Dr. Mert GÜRLEK 

ve Doç. Dr. Uğur KİLİNÇ’a tüm destekleri için teşekkür ederim. Yü-

rütme Kurulu Üyesi olarak çeşitli alanlarda görev üstlenen Turizm İş-

letmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Yeşilova İsmail Akın Meslek 

Yüksekokulu’ndaki değerli meslektaşlarıma en içten teşekkürlerimi 

sunarım. Son olarak, kongremize maddi destek sağlayan tüm sponsor-

larımıza ve bildiler kitabının Detay Yayıncılık tarafından yayımlanma-

sına olanak tanıyan Sn. Hüseyin YILDIRIM’a teşekkür ederim.  

Saygılarımla, 

 

Prof. Dr. Murat YEŞİLTAŞ 

22. Ulusal Turizm Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı 
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ÖZET 
Turizm sektörü geçmişten şu ana kadar hem değişimini hem de gelişimini 

sürdürmekte ve etki alanını genişletmektedir. Sektörün bu şekilde 

gelişimini sürdürmesi ve aynı zamanda turistlerin tatil tercihine etki eden 

unsurlarda yaşanılan değişimler alışılmış, sürekli ön planda olan 

destinasyonlardan uzaklaşılmasına ve yenilik arayışının başlamasına 

yönelik bir trend oluşturmuştur. Turistlerin sıradan hale gelmiş tatil 

anlayışını bırakarak farklı ve yeni deneyim araması yenilikçi tatil türlerinin 

ortaya çıkmasına yol açmıştır ve hipster tatilleri de bu kapsamda 

değerlendirilmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, turistlerin değişime 

uğrayan tatil tercihleri ile birlikte yenilikçi tatil türleri arasında gösterilen 

hipster tatilleri konusu üzerinde bir literatür taraması yaparak var olan 

gelişmeleri bir araya getirmek, hipster tatillerine dikkat çekmek, hipster 

tatillerinde öne çıkan destinasyonları açıklamak ve konu ile ilgili gelecek 

dönemdeki araştırmalara katkı sunmaktır. Hipster tatillerinde öne çıkan 

destinasyon çekici unsurlarının otantik sanat galerileri, müzik mekanları, 

restoranlar, antikacılar, butik mağazalar, kafeler, yerel gastronomi ve 

ürünlerinin olduğu görülmektedir. Hipster tatilleri yeni bir kavram olduğu 

için turizm alanında yapılan araştırmaların oldukça sınırlı olduğu 

belirlenmiştir. Akademi kısmında hipster tatilleri üzerine çalışmalar 

yapılması kavramın anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Bu kapsamda 

akademiye yönelik öneriler; hipster kullanımının sosyal ve tarihi 

bağlamından ayırarak turizm için yeni bir kavramsal terimin belirlenmesi, 
bir turist olarak hipsterların motivasyonları, destinasyon seçimlerinde 

önemli kriterlerin tespit edilmesi için çalışmalar yapılabilir. Destinasyonlar 

için temel öneri; sahip oldukları otantik ve ilgi çekici ama az bilenen 
yerlerin daha fazla tanıtım çalışmasının yapılmasıdır.  
Anahtar Kelimeler: Turizm, Turistler, Tatil Tercihleri, Yenilik, Hipster 
Tatilleri 
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HIPSTER HOLIDAYS IN THE SCOPE OF INNOVATION IN 
HOLIDAY PREFERENCES 

 
ABSTRACT 
The tourism sector has continued its change and development from the past 
to the present and has expanded its sphere of influence. The continuation 
of the development of the industry in this way and at the same time, the 
changes in the factors affecting the holiday preferences of tourists have 
created a trend towards moving away from the usual, constantly in the 
foreground destinations and the search for innovation. The tourists' quest 
for different and new experiences by leaving the ordinary holiday concept 
has led to the emergence of innovative holiday types, and hipster holidays 
are evaluated within this scope. In this context, the study aims to bring 
together the existing developments, draw attention to hipster holidays, 
explain the outstanding destinations on hipster holidays, and contribute to 
future research on the subject by making a literature review on the subject 
of hipster holidays, which is shown among the innovative holiday types. 
Authentic art galleries, music venues, restaurants, antique shops, boutique 
shops, cafes, local gastronomy, and products are the prominent destination 
attractions of hipster holidays. Since hipster holidays are a new concept, it 
has been determined that the research in the tourism field is quite limited. 
Working on hipster holidays in the academy will make it easier to 
understand the concept. In this context, suggestions for the academy; by 
separating the use of hipsters from its social and historical context, studies 
can be carried out to determine a new conceptual term for tourism, to 
determine the motivations of hipsters as a tourist, and to determine essential 
criteria in destination selection. The primary recommendation for 
destinations; the aim is to carry out more promotional activities for the 
authentic and exciting but little-known places they have. 
Keywords: Tourism, Tourists, Holiday Preferences, Innovation, Hipster 
Holidays 
 
 
 
1. GİRİŞ 

İnsanlar geçmişten günümüze kadar olan zaman içerisinde farklı coğrafi 

alanlara ve mekanlara çeşitli amaçlar kapsamında yolculuklar 

gerçekleştirmişlerdir. Gelişmekte ve değişimini sürdürmekte olan 

yenilikler ile kolaylıklar insanların söz konusu bu yolculuklarını hem 

artırmış hem de gün geçtikçe çeşitlenmesine katkı sunmuştur. Turizm 

olayını tamamıyla oluşturmasa da kayda değer bir kısmına denk gelen 

kavram ve faaliyet tatildir. Tatil olgusu genel olarak insanların hoş zaman 
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geçirme düşüncesiyle geçici süreler ile turistik destinasyon, eş-dost veya 
farklı motivasyonlar öncülüğünde gerçekleştirdikleri ziyaretlerdir (Sezgin 

ve Ünüvar, 2009). Türk Dil Kurumu tarafından yapılan tatil tanımlaması 

da bu içeriğe vurgu yaparak tatil kavramını ‘’Eğlenmek, dinlenmek 

amacıyla çalışmadan geçirilen süre.’’ olarak ifade etmektedir (TDK, 2022). 

Bu noktada tatil olgusunu insanların güzel bir zaman geçirme isteğiyle 

yaptıkları geçici yer değiştirmeler ve hareketler olarak ifade etmek 

mümkün bir hale gelmektedir. 
Temel kaynağı insan ve insan davranışları olan çoğu disiplinde olduğu 

gibi turizm alanında da insanların turistik tüketim davranışlarını 

anlamlandırma ve açıklama çabası çalışılan bir konu olarak araştırılmaya 

devam etmektedir. Bu araştırmalarda farklı faktörler göz önünde 

bulundurulmakta ve bu faktörlerden bir tanesi de insanların davranışları ile 

bağlantılı olan motivasyon olgusu olduğu görülmektedir. Motivasyon, 
insanların ihtiyaçlarını gidermesi amacıyla onları davranışlara yönelten bir 

olgu olarak ifade edilmesinin (Park vd., 2008) yanı sıra insanların bir 

davranışı gerçekleştirmeye iten ve yönlendiren bir unsur olarak da 

kullanılmaktadır (Baloğlu ve Uysal, 1996). Ayrıca motivasyon ihtiyaçların 

giderilmesi noktasında insan seçimlerinin şekillenmesinde de etkili 

olmaktadır ve bu kullanımı için motivasyon psikoloji disiplininde güdü 

olarak da ifade edilmektedir (Middleton ve Clarke, 2001). Bütünsel bir 
yaklaşım ile motivasyon kavramının temel bileşenlerinin ihtiyaç ve ihtiyaç 

sonrası oluşan davranış olduğu söylenebilmektedir. 
Turizm alanında seyahat motivasyonu değişkeninin kullanımı, bireyler 

neden seyahat gerçekleştirir sorgulamaları üzerine turistlerin davranışlarını 

anlamaya dair gerçekleştirilen çalışmalar ile başlamıştır (Dunne, 2009). 

Goldner ve Ritchie (2009) ise insanların neden seyahat ettiğine dair sorulan 

sorunun gerekli bir sorgulama olmadığını ve cevaplanmasının kolay 

olduğunu bu yüzden esas sorgulamanın bireylerin bir tatil deneyimini 

gerçekleştirmesinin nedenleri olduğu yönünde düşüncelerini 

belirtmişlerdir. Sorgulamalar farklı olsa da merak edilen ve açığa 

çıkarılması gerekli görülen temel faktörün insanların seyahat veya tatil 

seçimlerinin ardındaki motivasyonları öğrenmek olduğu görülmektedir. 
Tatil, insanların belirli gereksinimlerini karşılayıp onların 

motivasyonlarını ve tatmin duygusunu artırmasından dolayı (Kladou, 

2011) tatile katılım motivasyonu veya tatil gereksiniminin farklılık 

durumuna bakılmaksızın her bir birey tatil faaliyetleri başlamadan önce bir 

karar verme sürecini yaşamaktadır. Bu süreç en geniş kapsamlı ifade ile 

tatil tercihi olarak belirtilmektedir. Turistlerin tatil tercihini etkileyebilecek 
birçok faktör bulunmaktadır ve tatil tercihi karar sürecinin bireyler arası 

farklılık gösterdiği bilinmektedir (Kozak, 2014). Zaman içerisinde 

turistlerin tatil tercihlerinde yenilikler yaşandığı ve yeniliklerin turizm 
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sektöründe bir değişime yol açtığı gözlenmektedir. Tatil tercihlerinde 
yaşanılan bu değişikliklerin sebebi olarak seyahat motivasyonlarının 

değişmesi (Hink vd., 2013) sosyo-kültürel değişimler (Cater, 2006), 

teknoloji kullanımının artması görülmektedir (Delener, 2010).  
Turistlerin sıradan hale gelmiş tatil anlayışını bırakarak farklı ve yeni 

deneyim araması yenilikçi tatil türlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır ve 

hipster tatilleri de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Literatür ve 

uygulama açısından yeni bir kavram olarak görülen hipster tatilleri, 

alternatif turizm açısından önemli bir potansiyele sahiptir çünkü 

destinasyonlar turist profilini çeşitlendirme olanağına sahip olmakta, kitle 

turizmi açısından dezavantajlı destinasyonların turizmden faydalanması 

şansı oluşmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı; hipster tatillerini 
kavramsal olarak ele alarak var olan durumu ortaya koymaktır.  

 
2. YÖNTEM 

Bu çalışmada, literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Literatür taraması, 

bir araştırma sorununu geniş bir çerçevede ele alarak konu hakkında 

bilgileri planlı bir şekilde sunmaya imkân vermektedir (Şahin ve Gürbüz, 

2018). Böylelikle, araştırma sorununun eksik olan noktalarını belirlemeye 

ve geleceğe yönelik öneriler sunulmasına olanak vermektedir. Bu 

çalışmada da hipster tatillerinin gelişiminin incelenmesi temel araştırma 

sorunudur. Bu bağlamda, hipster tatilleri ile ilgili yerli ve yabancı alan 

yazında yapılan çalışmalar taranarak kaynak incelemesi yapılmıştır. Ayrıca 

hipster tatilleri ile ilgili destinasyon ve tur önerisi yapan ve genel olarak 

hipster tatilleri hakkında bilgi sunan internet sitelerinden, bloglardan 

faydalanılmıştır. İlk olarak, tatil ve tatil tercihi kavramlarına değinilerek 

motivasyon olgusu ele alınmıştır. Daha sonra literatür taraması ile elde 

edilen bilgiler doğrultusunda hipsterların tarihi gelişimi, hipsterların 

özellikleri ve tatil tercihleri bilgileri sunulmuştur. Hipster tatilleri üzerine 

bilgi sunan internet siteleri ve blogların incelenmesi ile de hipsterlara 

uygun olarak belirtilen destinasyonların bilgisi sunulmuştur. Son olarak 

hipsterlar ve hipster tatilleri ile ilgili sınırlı sayıdaki araştırmalar hakkında 

bilgiler verilmiştir. 
 

3. HİPSTER TATİLLERİ 
Dünya genelinde Sanayi Devriminden günümüze kadar sosyo-

ekonomik ve toplumsal düzenlerde meydana gelen değişimler sonucu 

bireylerin turizm faaliyetine katılım oranları dönemsel istisnalar haricinde 

artış göstermiş ve bu artış trendinin devam edeceği öngörülmektedir 

(Yıldız, 2011). Turizm faaliyetine katılımın artması bireylerde tatil tercihi 

seçiminde belirli deneyimin elde edilmesine ve alışılmış bir anlayışın 

ortaya çıkmasına sebep olmuştur ancak zaman içerisinde bireylerin tatil 
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tercihi konusunda seçimleri değişiklik göstermeye ve bu değişimin 

merkezinde ise yenilik düşüncesi yer almaya başlamıştır. Yenilik, mevcut 
alışılmış deneyimlere zıt olarak yeni bir macera ve farklılık arayışı olarak 

ifade edilmektedir (Jang ve Feng, 2007). Bu anlamı ile yenilik var olan bir 

şeyi defalarca satın alınıp yaşanılmasını değil keşfedilmemiş veya 

denenmemiş bir şeyi satın alınmasını içermektedir (Kahn, 1995). Tatil 

tercihi sürecinde de turistler sürekli olarak alışmış oldukları şeyleri 

tekrarlamayı değil artık yeni bir keşif ve heyecan motivasyonu ile hareket 

etmeye eğilim göstermektedirler. Bu durum genel anlamda tatil 

tercihlerinde yeniliğin başlangıç noktasını oluşturmaktadır. 
Tatil tercihlerinde yenilik yaşanmasında etkili olan başlıca faktör olarak 

deneyim ön plana çıkarken gerçekleştirilen çalışmalar da bireylerin tatil 

tercihi olarak ilk önceliklerinin öncesinde hiç deneyim şansı elde 

edemedikleri destinasyonları seçme isteğinin olduğunu belirtmektedir ve 

artık turistlerin tatil tercihlerine etki ederek onları karara yönlendiren temel 

güdünün yeni bir deneyim elde etme duygusu olduğunu açıklamaktadır 

(Burkhard vd., 2017). Gürkan ve Sezer (2018) tatil tercihlerinde yaşanan 

yenilik kapsamında geleneksel turizm anlayışının tamamen tercih dışı 

kalması durumunun söz konusu olmadığını ancak turizm içerisinde yeni bir 

deneyim yaşama güdüsünün artış gösterdiğini ve bunları karşılamak 

amacıyla farklı yeni türde düşüncelerin turistlere sunulduğunu 

belirtmektedirler. Ayrıca Gürkan ve Sezer (2018) tatil tercihlerinde 
yenilikçi değişimin göstergeleri olarak belirli unsurları dile 

getirmektedirler. Bunlar: 
 Tatil tercihlerinde bireysel seyahat etme isteğinin artış göstermesi, 
 Tatil tercihlerinde keşfetme, macera ve heyecan motivasyonlarının 

var olması, 
 Tatil tercihlerinde daha fazla çevre duyarlılığı bilincinin 

yerleşmeye başlaması, 
 Tatil tercihi karar sürecinde teknolojik imkanların kullanımının 

artması. 
Günümüzde hipster kullanımı daha çok kentsel alanların belirli 

yerlerinde var olup genç, iyi eğitimli ve havalı ama nispeten daha fakir 

insan topluluğuna gönderme yapmaktadır ve aslında hipster teriminin 

ortaya çıkarıldığı 1940’lardaki benzerleriyle pek ortak yönleri 

bulunmamaktadır (Franta, 2014). Hipster kavramı ilk kez 1940’larda 

Amerika’daki beyazların siyahi caz müzisyenlerinin yaşam tarzlarını 

benimsedikleri zamanda ortaya çıkmıştır ve bu insanların yenilikçi olarak 

bilinmesinin sebebi giyim tarzları ve hareket etme tarzlarının havalı 

olduğunun belirtilmesidir. 1950’lerin sonunda hipster olarak ifade edilen 
bu insanlar daha sonraları Beat Kuşağı olarak isimlendirilen yazar ve 

şairlerin aracılığıyla insanların odak noktasına gelmiştir (Hebdige, 1979). 
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Hipsterlar ve onların yaşam tarzı değişimlere bağlı olduğu ve zamansal 

olarak da değişimler yaşandığı için bu insanlara dair net bir tanım ifade 

edilmesi zorlaşmaktadır ve aslında onlar herkesin toplum içinde sürekli 

görebildiği ama kapsamlı bir şekilde değerlendirme yapamadığı bir hayalet 

gibidir (Franta, 2014). 
Hipsterlar iyi bir bireycilik, sanat ve kültür anlayışına sahip bireyler 

olarak da tanımlanmaktadır (Doherty, 2016). Farklı açılardan hipster 

tanımı olmakla birlikte net bir birey tasviri ortaya konulamadığı için hemen 

hemen herkes farklı özellikleri ile hipsterlara benzeyebilmektedir ancak net 

bir hipster denilmemektedir. Hipsterlar en basit tanımı ile yeni bir şeyler 

öğrenmek isteyen bireylerdir. Bu yeni şey ister herkesten önce bildiği bir 

grup olsun isterse bir ülkedeki çatışma veya bir ülke ile ilgili garip sözler 

olsun herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu yüzden bir hipster 

görmeye, öğrenmeye ve hatta onu yapmaya istekli bir kişidir. Bu kişiler 

kendilerini bir bütün olarak ait oldukları kültürden hariç tutmaya 

çalışırlarken aynı zamanda da o kültürün içerisinde kalma gereksinimi 

duyabilmektedirler. Ayrıca hipster kavramı dar kot pantolon, tişörtler, 

atletler, şapkalar giyen ve şarap, bira, cin tonik gibi eski moda içecekler 

tüketen kişileri nitelemek içinde kullanılmaktadır (Franta, 2014). 
Hipster turist profili olarak belirli özellikler ön plana çıkmaktadır. 

Bunlar (Garrote, 2016): 
 Yaratıcı ve farklılık arayan bireylerdir, 
 Kültür ve yemek konusunda alışkanlıkları ve zevkleri 

bulunmaktadır, 
 Yaşadıkları sosyal yaşamdan farklı deneyimler aramaktadırlar, 
 Giyim ve görünüş konusunda farklı tarzda olabilmektedirler,  
 Sanayi üretimi ürünlerden uzak kalmayı tercih etmektedirler, 
 Daha çok konserve, bira gibi ev yapımı ürünleri tüketim eğilimleri 

vardır, 
 Popüler bölgelerden ve kalabalık ortamlardan uzak kalma isteği 

vardır, 
 Daha az bilinen yerleri keşfetme, görme, öğrenme arzuları vardır, 
 Sadece destinasyon olarak değil gastronomi, kültürel, sanatsal 

etkinliklerde de yenilik aramaktadırlar, 
 Yeni keşfettikleri ve az bilenen bir şeyi diğer insanlarla 

paylaşmaktan zevk almaktadırlar. 
Hipster turist profilinde yer alan bireylerin sadece tatil tercihi noktasında 

bir yenilik arayışı içerisinde olmadığı aynı zamanda sosyo-kültürel, 

gastronomi, sanatsal ve sosyal etkinlikler veya deneyimler konusunda da 
farklı bir arayış içinde oldukları gözükmektedir. Ancak konu ne olursa 
olsun temel motivasyonların yeni ve keşfedilmemiş bir şeyi deneyimleme, 
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öğrenme, görme ve bunu diğer insanlarla paylaşma olduğu söylenebilir. Bu 

noktada hipsterların seyahat motivasyonları ise şu şekilde ifade edilebilir. 

Bunlar (travelsofadam.com): 
• Bir klişe haline gelen toplumsal tatil tercihlerden kaçmak, 
• Benzeri olmayan bir tatil deneyimi yaşamak, 
• Kalabalık ve bilinen kentsel alanlardan uzaktan kendi mutluluğunu 

yaşamak ve haz almak, 
• Samimi ilişkiler kurmak, 
• Öğrenmek, görmek ve keşfetmek. 

Hipsterların tatillerinde tercih edebilecekleri destinasyonlar 

bulunmaktadır. Bu destinasyonlar, özellikle sanatsal açıdan çekici 

unsurlara sahiptir. Sanatsal çekicilikler; kültürel mekanlar, sanatsal 

galeriler, müzeler, otantik eğlence yerleridir (Richards, 2014). Bunların 

yanı sıra, yerel ürün sunumu yapan restoranların varlığı da çekici bir unsur 

olarak görülmektedir (Franta, 2014). Uğur ve Demirkol (2021) ise butik 

mağazalar, oteller ve çeşitli otantik eşyalar satan mekanları çekici unsurlar 
olarak ifade etmektedir. Bu destinasyonlardan bazılarına yer verilerek 

genel anlamda bir hipster için destinasyon algısının nasıl olabildiği 

konusunda bir sonuca ulaşılabilir. Hipsterlar için bazı destinasyonlar 

(Groundwater, 2015; Doherty, 2016): 
 Miera Riga-Litvanya: Miera caddesinin yanı sıra birkaç küçük sanat 

galerisi, kitapçılar, yeşil çay sunan çiçekçiler, canlı müzik yapan 

harika kafeleri ile hipsterlar için bir çekim noktası olmaktadır. 
 Amsterdam- Hollanda: Kaykay parkları, çatı katları, pop-up 

restoranları, müzik festivalleri, pazarları ve diğer cazibe merkezleri 

ile hipsterlar için bir alternatif çekim noktasıdır. 
 Dalston – Londra: Uyuşturucu ile ilgili sayısız suçlar işlenen 

cinayetler ile kötü bir ünü olan Cinayet Yolu’nun geçtiği cadde 

şimdilerde organik yiyecek, tasarım kot pantolonları, eski eşyalar 

sunan sokak tezgâhları ve dükkanları bulunmaktadır. 
 Fès El-Balı, Fas: Fès el-Bali dünyanın yaşayan en büyük orta çağ 

şehridir ve yüzyıllar boyunca şairler, müzisyenler ve 

entelektüellerden oluşan bir topluluğu kendine çekmiş ve 

beslemiştir. Pazar tezgâhları ve yerel egzotik gıdalardan yerel 

ürünlere kadar her şeyi satan dükkanlarla dolu olan Fès el-Bali 
neredeyse zamanda geriye doğru bir adım atılmış hissi vermektedir.  

 Habana, Vieja, Küba: Habana Vieja, çok sayıda tarihi, kültürel ve 

mimari özelliklerle dolu Havana'nın en popüler merkezidir. Ayrıca, 

Daiquiris ve Havana'daki Ernest Hemingway'in gözde 

mekanlarından biri olmasıyla ünlü Hemingway'in barı "La 

Bodeguita del Medio" ile de ünlüdür. 
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 Surry Hills, Sydney, Avustralya: Sydney’in gastronomi açısından 

bir gelişim göstermesinde merkezi bir konumdadır ve en yenilikçi 

restoranlar, kafeleri ile dolu bir gastronomi alanıdır. Ayrıca birçok 

antika dükkanları ile tarihi bir esinti sunmaktadır. 
 District VII, Budapeşte -Macaristan: Başkentin en önemli popüler 

yeri olarak öne çıkan bölge oyun alanı olarak ün kazanmıştır. Bir 

zamanlar savaşların etkisinde harap bir halde olan bölge artık bir 

kültür merkezi olarak dikkat çekmektedir. 
 Portland, ABD: Hipster kültürünün merkezi olan Portland, el 

yapımı biralar ve yiyecekler, kitapçılar, müzisyenleriyle birlikte 

zengin bir deneyim sunmaktadır.  
 Berlin-Almanya: Kullanılmayan depoların, müzik mekanına ve 

sanat galerilerine dönüştürüldüğü Berlin’de boş bina duvarları 

sokak sanatlarıyla donatılmıştır ve her isteğe hitap eden çeşitli 

eğlence yerleri bulunmaktadır.  
 İstanbul-Türkiye: Butik moda mağazaları, tasarım otelleri, 

durmaksızın hakkında konuşulabilen değerde şeyler satılan 

dükkanlarla dolu olan bir şehirdir. Örneğin; Beyoğlu’nda küçük 

barlar, geleneksel çay dükkanları, antikacılar, restoranlar 

bulunmaktadır.  
Hipsterlar üzerine gerçekleştirilen çalışmalar sınırlı sayıda olmakla 

beraber son dönemlerde bir artış olduğu görülmektedir. Richards (2014) 

çekici unsurlara sahip destinasyonların hipsterlar tarafından tercih edildiği 

sonucuna ulaşmıştır. Cronin vd. (2014), hipsterların yerel yiyeceklere 

yönelik tercihlerinin bir sosyal gerçeklik olarak açıklamıştır. Hubbard 

(2016) kitlesel üretim unsurlarına karşı hipsterların yerel ürünlere ilgi 

gösterdiğini belirtmiştir. Hairon vd. (2017) çekici unsurlarda otantikliğin 

hipsterlar için önemli bir unsur olduğunu belirtmiş ve destinasyon markası 

oluşturma sürecinde buna yönelik stratejilerin belirlenmesi gerektiğine 

vurgu yapmıştır. Sharee ve Muhammad (2018) ise hipsterlara yönelik 

kafelerin hipsterların memnuniyetini ve sadakatini arttırdığına dikkat 

çekmiştir. Saleh vd. (2021) hipster kafelerin yiyecek turizmi kapsamında 

davranışsal ve kültürel motivasyon oluşturduğu sonucuna ulaşmıştır. 
Yapılan bu çalışmaların, turizm faaliyetlerinden daha uzak ve sosyal 

gelişmeler anlamında ele alındığı görülmektedir. Turizm alanında yapılan 

çalışmanın oldukça az olduğu görülmektedir. Türkçe literatürde tek 

çalışma Uğur ve Demirkol (2021) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada 

Uğur ve Demirkol (2021), turizm faaliyetlerine katılan hipsterların özgür 

ruhlu, çevresel konulara duyarlı ve eğitimli bireyler olduğunu ifade etmiş 

ve hipster turizm pazarı oluşturulmasının turizm sektörüne katkı 

sağlayacağını belirtmiştir. 
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4. SONUÇ 
Turistlerin tatil tercihini etkileyebilecek birçok faktör bulunmaktadır ve 

tatil tercihi karar sürecinin bireyler arası farklılık gösterdiği bilinmektedir. 

Zaman içerisinde turistlerin tatil tercihlerinde yenilikler yaşandığı ve 

yeniliklerin turizm sektöründe bir değişime yol açtığı gözlenmektedir. Tatil 

tercihlerinde yaşanılan bu değişikliklerin sebebi olarak seyahat 

motivasyonlarının değişmesi, sosyo-kültürel değişimler, teknoloji 

kullanımının artması, hedonik tüketimin yaygınlık kazanması gibi unsurlar 

ön plana çıkmaktadır. Turistlerin sıradan hale gelmiş tatil anlayışını 

bırakarak farklı ve yeni deneyim araması yenilikçi tatil türlerinin ortaya 

çıkmasına yol açmıştır ve hipster tatilleri de bu kapsamda 

değerlendirilmektedir. 
Yenilikçi tatil türleri içerisinde olan hipster tatilleri dikkat çekmektedir. 

Hipsterların temel motivasyonlarının keşfetme, öğrenme, görme, yeni bir 

deneyim olduğu ve gerek görünüş gerekse yaşamı algılama ve yaşama 

noktasında diğer bireylerden farklılık oluşturduğu görülmektedir. Bu 

anlamda tatile ve hayata bakış açıları diğer bireylerden ayrılmaktadır. 

Hipster tatillerinde öne çıkan destinasyonların temel özellikleri olarak 

otantik sanat galerileri, müzik mekanları, restoranlar, antikacılar, butik 
mağazalar, kafeler, yerel gastronomi ve ürünlerinin olduğu görülmektedir. 

Bireylerin her bir açıdan tatmin olmalarını sağlayan ve farklı bir deneyim 

sunan bu destinasyonlar hipster tatillerinde rekabet üstünlüğünü ele 

geçirecek, turist çeşitliliği sağlayacak bir konumdadır. 
Araştırmalarda, hipsterlara yönelik çekici unsurlara ve otantikliğe 

odaklanıldığı görülmektedir. Yapılan araştırmalarda, hipsterların bir turist 

olarak ele alınmasında eksiklik bulunmaktadır. Bu kapsamda hipsterların 

motivasyonları, destinasyon seçimleri, kişilik özellikleri gibi hipster 

turizminin yaratılmasında önemli olan konularda araştırma eksikliği 

görülmektedir. Bu alanlarda araştırma yapılmasıyla birlikte, temel 

motivasyonların detaylandırılması ile birlikte destinasyonların hipsterlara 
yönelik hizmet sunumunda çalışmalar yapmasına katkı sağlanabilir. 

Destinasyonlar açısından ise hipster tatilleri gibi yenilikçi tatil türlerini 

araştırmak, gelişmeleri takip etmek bir gerekliliktir. Hipster tatilleri bir niş 

pazar alanı olarak değerlendirilebilir. Böylece rekabet avantajı elde etmek 

ve destinasyon potansiyelini değerlendirmek açısından bir fırsat 

sağlayabilir. Bu fırsatı değerlendirmek için hipster turizmi kapsamında 

stratejiler oluşturulmalıdır. Ayrıca, hipsterlar için çekici unsurların 

tanıtımının gerçekleştirilmesi de önemlidir. Bu önerinin sunulmasındaki 

temel gerekçe; Türkiye’deki hemen hemen her destinasyonda otantik 

sokakların, işletmelerin bulunmasıdır. Örneğin; Muğla’da eski Muğla 

olarak tabi edilen bölge, Nevşehir’de Avanos’un bazı sokakları, Konya’da 

Sille bölgesi gibi otantikliğini koruyan ve ilgi çekici alanlar bulunmaktadır. 
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Bu gibi alanların, hipster tatilleri kapsamında daha fazla tanıtımının 

yapılması olumlu sonuçlar yaratması muhtemeldir. 
Akademik anlamda araştırılması ve tartışılması gereken bir konu 

bulunmaktadır. Hipster tatilleri kapsamında ifade edilen tatil tercihi 

anlayışında bulunan her bir birey hipster özelliği taşıyıp taşımadığıdır. 

Hipster tatilleri kullanımında hipster ifadesi köken olarak oldukça eski bir 

terimdir ve hipster olarak ifade edilen bu bireylerin belirli özellikleri 

bulunmaktadır. Bu noktada herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Fakat, 

hipster tatilleri üzerine ilgi artmaya başlamadan önce de turizm 

faaliyetlerine katılan bireyler hipster tatillerine benzer tatil tercihinde 

bulunduğu bilinmektedir. Bu bireyleri de hipster profilinde değerlendirmek 

mi gerekmektedir? Bu noktada çalışmanın yazarları olarak önerimiz; 

hipster tatilleri kullanımındaki hipster teriminin tarihi geçmişinden 

soyutlayarak turizme özgü bir kavram kullanılması için araştırma 

yapılması gerekliğidir. Böylelikle, hipster kullanımı daha netlik kazanacak 

ve belirsizlikler sonlanacaktır. Bunun için akademisyenlerle yapılacak ve 

görüşme tekniğinin kullanılacağı bir çalışmanın faydalı olabileceği 

düşünülmektedir. Gelecek araştırmalarda, turistlerle görüşme yapılarak 

hipster turist profiline uyup uymadıkları belirlenebilir veya hipster turist 

davranışını ölçmek için ölçek geliştirilebilir. Böylece, hipster turist 
davranışının seyahat, yerel yiyecek tercihleri gibi alanlara etkisi 

açıklanabilir. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, müşterilerin maruz kaldığı hizmet hatası sonrasında online 
platformda paylaşmış olduğu olumsuz yoruma ilişkin işletme tarafından 

sunulan online telafi yönteminin adalet algısı, telafi memnuniyeti ve 

taraftarlık davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir. 2 hata düzeyi 

(düşük/yüksek) ve 3 telafi türü (özür/indirim kuponu/fidan bağışı) olmak 
üzere geliştirilen 6 farklı senaryo ile toplam 396 katılımcıdan veriler 
toplanmıştır. Elde edilen veriler MANOVA yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Sonuç olarak, hata düzeyi ve telafi yönteminin, müşterilerin adalet algısı, 

telafi memnuniyeti ve taraftarlık davranışı niyetleri üzerinde etkili olduğu 

tespit edilmiştir. Düşük düzeyli hizmet hatasına maruz kalan grubun 

yüksek düzeyli hizmet hatasına maruz kalan gruptan daha yüksek düzeyde 

adalet algısına, telafi memnuniyetine ve taraftarlık davranışı niyetine sahip 

olduğu anlaşılmıştır. Telafi yöntemine göre yapılan karşılaştırmalarda 

telafi olarak özrün sunulduğu grubun en düşük ortalamalara sahip olduğu 

tespit edilmiştir. Telafi olarak indirim kuponu ve fidan bağışı sunulan 

gruplar arasında ise adalet algısı dışında anlamlı bir farka ulaşılamamıştır. 

Son olarak hata düzeyine göre uygulanan telafi yöntemleri arasında 

hesaplanan farkların anlamlılık düzeyine ulaşamadığı tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Hizmet hataları, Online telafi yöntemleri, Taraftarlık 

davranışı. 
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THE EFFECT OF SERVICE FAILURE SEVERITY AND TYPE 
OF SERVICE RECOVERY ON PERCEPTIONS AND ATTITUDES 
 
ABSTRACT 
In this study, the effect of online recovery efforts shown by enterprises 
regarding the negative reviews shared by customers on the online platform 
after the service failure experience on justice perceptions, satisfaction, and 
advocacy behavior intentions. Data were collected from 396 participants, 
with 6 different scenarios developed as 2 failure severity (low/high) and 3 
recovery types (apology/discount coupon/sapling donation). Obtained data 
were analyzed by using MANOVA. As a result, it has been determined that 
the failure severity and recovery type affect the customers' perception of 
justice, recovery satisfaction, and the intentions of advocacy behavior. It 
was understood that the group exposed to low-level service failure had a 
higher level of justice perception, recovery satisfaction, and advocacy 
behavior intention than those exposed to high-level service failure. In the 
comparisons by recovery type, it was determined that the group which 
offered an apology as recovery had the lowest averages. There was no 
significant difference between the groups that were offered discount 
coupons and sapling donations as recovery, except for justice perceptions. 
Finally, it was determined that the differences calculated between the 
recovery type according to the failure severity did not reach the level of 
significance. 
Keywords: Service failure, Online service recovery, Advocacy . 
 
1. GİRİŞ 

Konaklama işletmelerinin sahip olduğu eş zamanlılık, soyutluk, 

değişkenlik ve dayanıksızlık (Zeithaml vd., 1985; Koç, 2017; Tsao, 2018) 
gibi özellikler hizmet hatalarını kaçınılmaz hale getirmektedir (Goodwin 

ve Ross, 1992; Levesque ve McDougall, 2000). Yaşanan hizmet hataları 

ise müşteri beklentileri ile algıları arasında olumsuz fark oluşturarak 

müşteri memnuniyetsizliğine neden olmaktadır (Wang vd., 2014). Aldığı 

hizmetten memnun kalmayan müşteriler işletmeye karşı olumsuz duygular 

geliştirmekte (Hur ve Jang, 2019), güven ve bağlılık duyguları 

azalmaktadır (Boshoff, 1997; Hoffman ve Chung, 1999). Bu gibi 
durumlarda müşteri alternatif tedarikçilere yönelerek işletmeye tekrar 

gelmeyebilir (Kim vd., 2012), işletme hakkında olumsuz yorumlar 

paylaşabilir (Lin vd., 2018) ve hatta işletmeyi üçüncü taraflara şikâyet 
edebilir (Huppertz ve Mower, 2003; Xu vd., 2016). Dolayısıyla, yaşanan 

hizmet hataları neticesinde, konaklama işletmelerinin yaşamlarına devam 

edebilmeleri önünde büyük engel oluşturan olumsuz sonuçların ortaya 

çıktığı söylenebilir (Koç, 2019). 
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Hizmet hatalarının işletmeler açısından oluşturduğu olumsuz sonuçlar 

(Hoffman ve Chung, 1999; Miller vd., 2000; Mattila, 2001; Lin vd., 2018), 
işletmeleri hizmet hataları karşısında etkili hizmet telafi yöntemleri 

geliştirmek konusunda zorlarken işletmelere başarılı bir hizmet telafisinin 

muhtemel olumlu sonuçlarından faydalanma fırsatı da sunmaktadır (Kozub 

vd., 2014; Jeong ve Lee, 2017; Sreejesh vd., 2019). Bu düşünceden 

hareketle ilgili çalışmaların (Wang vd., 2011; Lee, 2018; Cheng vd., 2019; 

Sreejesh vd., 2019), hizmet hatalarını önlemeye çalışmak yerine hizmet 

hatalarının olumsuz sonuçlarını olumlu sonuçlara dönüştürmek üzerine 

odaklandığı görülmektedir. Bu çalışmada da yaşanan hizmet hataları 

neticesinde oluşan olumsuz müşteri algı ve tutumlarının uygulanan etkili 

hizmet telafi yöntemleri ile olumlu çıktılara dönüştürülmesi 

amaçlanmaktadır. 
 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Belirli bir maliyete katlanarak aldığı hizmet neticesinde tatmin olmayan 

müşterilerde telafi beklentisi oluşmaktadır (Zemke ve Bell, 2000; Fu, 

2003). Mevcut çalışmalarda telafi yöntemleri genel olarak psikolojik ve 

somut (Miller vd., 2000; Kuo ve Wu, 2012; Ding ve Lii, 2016), maddi ve 
maddi olmayan (Lee, 2018), yüksek maliyetli ve düşük maliyetli (Hsieh ve 

Yeh, 2018) olmak üzere farklı açılardan sınıflandırılmıştır. İşletmelerin en 
az maliyetle en etkili telafi yöntemini belirleme eğiliminde oldukları 

söylenebilir (Liu vd., 2019). 
Sunulan telafinin hizmet hatası neticesinde müşterinin yaşadığı kayıp ile 

eşit olması durumunda müşteri memnuniyeti sağlanabilmektedir 

(McDougall ve Levesque, 1998; Smith vd., 1999). Tax ve diğerleri (1998) 

müşterilerin hizmet telafi sürecini çıktılar, süreç ve personelle kurulan 

iletişim üzerinden değerlendirdiğini belirtmektedir. Adalet teorisinde de bu 

unsurlarla ilişkilendirilen dağıtımsal adalet, prosedürel adalet ve 

etkileşimsel adalet olmak üzere üç farklı adalet türü üzerinden adalet 

algıları ölçülmektedir (Blodgett vd., 1997; Lewis ve McCann, 2004; Wang 

vd., 2011; Jeong ve Lee, 2017; Tsao, 2018; Manu ve Seejesh, 2020). Bu 
bakımdan adalet teorisinin hizmet hatasına maruz kalan müşterilerin 

duygusal tepkilerini anlamak ve tutumlarını değerlendirmek adına oldukça 

faydalı bir yaklaşım olduğu ifade edilmektedir (Blodgett vd., 1997; 

Hoffman ve Kelley, 2000; Rojas vd., 2015). 
Sosyal mübadele teorisine göre mübadele sürecine giren taraflardan 

birisi diğerinden olumlu bir çıktı elde ettiğinde buna karşılık verme isteği 

oluşmaktadır (Blau, 1964). Yi ve Gong (2008b), işletme ve müşteri 

arasındaki ilişkiyi, müşterinin işletmeden olumlu bir sonuç elde etmesi 

sonucunda olumlu bir karşılık verme isteğine bağlı olarak taraftarlık 

davranışı gibi işletmeye fayda sağlayacak davranışlar sergilediği bir 
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mübadele süreci olarak değerlendirmektedir. İlgili çalışmalarda (Groth, 

2005; Yi ve Gong, 2013; Balaji, 2014; Choi ve Lotz, 2018; Tonder ve 
Petzer, 2018; Woo, 2019) taraftarlık davranışı olumlu kulaktan kulağa 

iletişime benzer şekilde müşterilerin arkadaş aile ve diğer tanıdıklarına 

işletme hakkında olumlu yorumda bulunması, işletmeyi önermesi ve 

işletmenin ürünlerini tercih etme konusunda onları teşvik etmesi şeklinde 

tanımlanmaktadır. 
 
3. YÖNTEM 

Bu çalışmada iki farklı hizmet hatası düzeyi (düşük/yüksek) ve üç farklı 

online telafi yönteminin (özür/indirim kuponu/fidan bağışı) 
kombinasyonlarından oluşan altı farklı senaryo ile veriler toplanmıştır. 
Senaryo tekniği, gerçek hayatta vuku bulabilecek olayların kurgulanan 

senaryolar ile katılımcılara aktarıldığı ve katılımcılardan senaryoda 

kurgulanan olayların kendi başlarına geldiğini düşünerek anket formuna 

yanıt vermesinin istendiği yarı deneysel bir araştırma tekniği olarak 

değerlendirilmektedir (Blodgett vd., 1997; Chang vd., 2015; Fu vd., 2015; 

Pai vd., 2018).  
Verilerin analizinde MANOVA yöntemi kullanılmıştır. MANOVA 

yöntemi birden fazla bağımlı değişken üzerinde birden fazla bağımsız 

değişkenin etkisini ölçen ve faktöriyel tasarımlı araştırmalarda sıklıkla 

kullanılan bir yaklaşımdır (Xu vd., 2014; Rojas vd., 2015; Jeong ve Lee, 
2017). Oluşturulan MANOVA modelinde bağımlı değişkenler olarak 

hizmet hatası düzeyi ve telafi türü ele alınırken bağımsız değişkenler olarak 

adalet algısı, telafi memnuniyeti ve taraftarlık davranışı ele alınmıştır. 
Bu çalışmada kullanılan bütün ölçekler literatürde yer alan önceki 

çalışmalardan elde edilmiştir. Adalet algıları ölçeği Blodgett ve 

diğerlerinden (1997), telafi memnuniyeti ölçeği Liu ve diğerlerinden 

(2019), taraftarlık davranışı niyeti ölçeği Assiouras ve diğerlerinden (2019) 

alınmıştır. 
Hizmet hatası düzeyi ve uygulanan telafi türü kurgulanan senaryolar ile 

katılımcılara aktarılmıştır. Yüksek düzeyli hizmet hatası için otelin shorta 

düşmesi sonucu rezervasyonu bulunan müşterisine odasını bir gece 

gecikmeli vermesi durumu, düşük düzeyli hizmet hatası için ise temiz odası 

bulunmayan otelin müşterisine odasını bir saat gecikmeli vermesi durumu 
belirlenmiştir. Uygulanan telafi türü için müşteri tarafından otel hakkında 

online platformda paylaşılan hizmet hatası içerikli olumsuz yoruma; otelin 
özür dileyerek cevap vermesi, müşterinin sonraki konaklamasında 

kullanabileceği %25’lik indirim kuponu takdim etmesi ve müşteri adına 

ödemiş olduğu hesabın %10’u ile fidan bağışında bulunması olmak üzere 

üç farklı durum belirlenmiştir. Hizmet hatası düzeyi ve telafi türü 

kombinasyonlarından oluşan altı farklı senaryoya (2 Hata Düzeyi x 3 Telafi 
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Türü = 6 Senaryo) katılımcılar rastgele atanarak okumuş oldukları 

senaryoya göre anketi cevaplamaları istenmiştir. Senaryo başına 66 kişi 

olmak üzere toplam 396 kişi araştırmaya dahil edilmiştir.  
 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

Katılımcıların %52,5’i kadınlardan, %47,5’i erkeklerden oluşmaktadır. 

Katılımcıların çoğunluğu 1981-1998 doğumlulardan (%69,4) oluşurken 

medeni durum bakımından evliler (%55,8), gelir düzeyi bakımından 7.201 

TL ve üzeri gelire sahip olanların (%61) çoğunluğu oluşturduğu 

görülmektedir (Tablo 1). 
 
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Soru Cevap N % 

Cinsiyet 
Kadın 208 52,5 
Erkek 188 47,5 

Doğum Aralığı 

1999 ve Sonrası Doğumlular 23 5,8 

1981-1998 Arası Doğumlular 276 69,4 

1965-1980 Arası Doğumlular 89 22,5 

1946-1964 Arası Doğumlular 9 2,3 

Medeni Durum 
Bekar 175 44,2 

Evli 221 55,8 

Aylık Gelir 

4.253 TL ve Altı 62 15,6 

4.254 – 7.200 TL 92 23,3 

7.201 – 10.200 TL 97 24,5 

10.201 TL ve Üzeri 145 36,7 

 
4.1. Ölçüm Modelinin Güvenilirliği ve Geçerliliği 

Araştırmada kullanılan ölçüm modelinin güvenilirliği ve geçerliliğine 
ilişkin analizlere Tablo 2’de yer verilmiştir. 

 
Tablo 2. Faktör Yükleri, Ortalamalar, Çarpıklık, Basıklık ve Güvenilirlik 

Faktörler 
Önermele

r 
Ort. SS Çar. Bas. 

t 
Değer

i 

Faktör 
Yükleri 

Adalet Algısı 
AVE: 0,685 
CR: 0,827 
Cronbach's A: 
0,775 

P. Adalet 3,85 ,716 -
,712 

,649 - ,775 
E. Adalet 3,89 ,769 -

,781 
,570 12,09 ,834 

D. Adalet 2,96 1,05 
-

,041 
-,864 12,05 ,741 

Prosedürel Adalet PA_1 3,94 ,788 
-

,675 
,857 - ,831 
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AVE: 0,690 
CR: 0,896 
Cronbach's A: 
0,887 

PA_2 3,80 ,842 
-

,515 
,317 20,20 ,864 

PA_3 3,84 ,839 
-

,730 
,812 18,91 ,822 

PA_4 3,82 ,847 
-

,483 
,112 16,33 ,740 

Etkileşimsel 

Adalet 
AVE: 0,708 
CR: 0,923 
Cronbach's A: 
0,926 

EA_1 3,94 ,796 
-

,624 
,521 - ,803 

EA_2 3,92 ,817 
-

,615 
,373 28,01 ,861 

EA_3 3,93 ,827 
-

,775 
,770 19,80 ,888 

EA_4 3,84 ,963 
-

,596 
-,181 17,70 ,810 

EA_5 3,81 ,957 
-

,558 
-,198 17,34 ,798 

Dağıtımsal Adalet 
AVE: 0,828 
CR: 0,951 
Cronbach's A: 
0,950 

DA_1 2,94 1,15 ,025 -,901 - ,900 

DA_2 2,93 1,10 ,052 -,791 31,21 ,938 

DA_3 2,91 1,14 ,001 -,843 30,95 ,935 

DA_4 3,06 1,11 
-

,103 
-,911 25,55 ,866 

Telafi 
Memnuniyeti 
AVE: 0,720 
CR: 0,905 
Cronbach's A: 
0,914 

TM_1 3,89 ,917 
-

,702 
,147 - ,718 

TM_2 3,78 ,905 
-

,636 
,274 24,17 ,754 

TM_3 3,42 1,05 
-

,337 
-,405 18,40 ,942 

TM_4 3,54 1,00 
-

,360 
-,467 18,10 ,923 

Taraftarlık 
AVE: 0,807 
CR: 0,940 
Cronbach's A: 
0,925 

TAR_1 3,15 ,982 
-

,200 
-,350 - ,905 

TAR_2 3,08 ,991 
-

,115 
-,389 29,35 ,928 

TAR_3 3,04 ,992 ,059 -,328 24,87 ,861 

Tolerans 
AVE: 0,647 
CR: 0,846 
Cronbach's A: 
0,840 

TOL_1 2,49 ,939 ,307 -,241 - ,738 

TOL_2 2,77 ,913 ,225 -,113 15,53 ,834 

TOL_3 2,71 ,889 ,159 ,125 15,58 ,838 

Not: x2=624,184; df=218; x2/df=2,86; CFI=0,953; NFI=0,930; TLI=0,945; 
RMSEA=0,069 

 
Elde edilen model uyum değerleri (x2=624,184; df=218; x2/df=2,86; 

CFI=0,953; NFI=0,930; TLI=0,945; RMSEA=0,069) ölçüm modelinin iyi 

uyum gösterdiği şeklinde yorumlanabilir (Byrne, 2004; Byrne, 2016). 

Faktör yüklerinin 0,7’den, AVE değerlerinin 0,5’ten, CR değerlerinin 
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0,7’den ve Cronbach's Alpha değerlerinin 0,7’den yüksek hesaplanması 

modelin uyum geçerliliğini sağladığını göstermektedir (Hair vd., 2008; 

Hair vd., 2014; Byrne, 2016). Ayrıca çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1,5 

ile -1,5 arasında hesaplanması normal dağılım şartının sağlandığına işaret 

etmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2007). 
Ölçüm modelinin ayırt edici geçerliliğini test etmek için Fornell Larcker 

yöntemi kullanılmıştır (Fornell Larcker, 1981). 
 

Tablo 3. Fornell-Larcker Ayırt Edici Geçerlilik Kriteri 

Faktörler 
Fornell-Larcker Kriteri 

AD TM TAR TOL 

Adalet Algısı 0,827    

Telafi Memnuniyeti 0,802*** 0,848   

Taraftarlık 0,752*** 0,763*** 0,898  

Tolerans 0,573*** 0,591*** 0,728*** 0,804 

Not: * p<0.050;  ** p<0.010;  *** p<0.001;    
AD= Adalet Algısı; TM=Telafi Memnuniyeti; TAR=Taraftarlı; TOL=Tolerans 

 
Fornell Larcker (1981) kriterine göre her bir faktör için hesaplanan 

AVE’nin karekökü değeri ilgili oldukları faktörlerin diğer faktörlerle 

korelasyonundan daha yüksek düzeyde olmalıdır. Tablo 3 incelendiğinde 

bu kriterin sağlandığı görülmektedir. 
 
4.2. MANOVA Analizi Sonuçları 

MANOVA analizi uygulanmadan önce varyans kovaryans matrislerinin 
homojenliğinin kontrol edilmesi önerilmektedir (Hair vd., 2008).  

 
Tablo 4. Box's Test Varyans Kovaryans Matrikslerinin Homojenliği 

 
Varyans kovaryans matrislerinin homojenliği için Box’s testi anlamlılık 

değerinin 0,05 üzerinde hesaplanması yeterlidir (Landau ve Everit, 2004; 

Hair vd., 2008). 
MANOVA sonuçlarının değerlendirilmesinde varsayımların ihlal 

edilmediği, grup sayılarının yeterli ve eşit olduğu durumlarda Wilks' 
Lambda testinin kullanılması önerilmektedir (Hair vd., 2008). 

Box's M F df1 df2 Sig. 

33,683 1,101 30 343735,557 ,321 
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Tablo 5. MANOVA Sonuçları 

Bağımlı Değişkenler 
Wilks' 

Lambda 
F df p Kısmi η2 

Hata Türü 0,752 42,582 3 0,000 0,248 

Telafi Türü 0,661 29,698 6 0,000 0,187 

Hata * Telafi Türü 0,990 0,638 6 0,700 0,005 

 
Tablo 5’te bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi 

ayrı ayrı aktarılmıştır. Elde edilen sonuçlar Hata Türü (p=0,00) ve Telafi 
Türünün (p=0,00) bağımlı değişkenlerden en az birinin ortalamasında 
anlamlı bir farklılık oluşturduğunu göstermektedir. Fakat Hata ve Telafi 
türünün birlikte ele alındığı modelde (p=0,638) anlamlı bir farklılaşma 

tespit edilememiştir. Tablo 5’te yer alan kısmi n2 değerleri, bağımsız 

değişkenin bağımlı değişken üzerinde gerçekleşen değişimin ne kadarını 

açıkladığına dair ipuçları sunmaktadır (Hair vd., 2008). Bu bağlamda, hata 
türü (n2=0,248) telafi türüne göre (n2=0,248) bağımlı değişkenler üzerinde 

gerçekleşen değişimin daha yüksek bir bölümünü açıklamaktadır. 
Bağımlı değişkenlerin hangi bağımsız değişkenlerde farklılaşmaya 

neden olduğunu tespit etmek için gruplar arası karşılaştırma testi 

uygulanmalıdır. Gruplar arası karşılaştırma için verilerin homojen 

dağılımlarının kontrol edilmesi önerilmektedir (Hair vd., 2008).  
 

Tablo 6. Levene Testi Varyansların Homojenliği 

 
 Levene testi sonuçları üç bağımsız değişkeninde varyanslarının 

homojen dağıldığını göstermektedir (p>0,05). Bu durumda gruplar arası 

karşılaştırma testi sonuçları değerlendirilebilir. 
Gruplar arası karşılaştırma testinde 2’den fazla bağımlı değişken içeren 

modeller için Bonferroni düzeltmesi yapılarak Tip I hatanın kontrol altına 

alınması önerilmektedir (Hair vd., 2008). Bonferroni düzeltmesi 0,05 olan 
olasılık değerinin bağımlı değişken sayısına bölünmesi ile elde edilir (Hair 

vd., 2008). Bu çalışmada, adalet algıları, telafi memnuniyeti ve taraftarlık 

davranışı olmak üzere toplam 3 bağımlı değişken bulunmaktadır. Olasılık 

değerinin bağımlı değişken sayısına bölümü ile elde edilen sonuç 0,016’dır 
(0,05/3=0,016). Bu durumda gruplar arası karşılaştırma testi için anlamlılık 

Değişkenler F df1 df2 Sig. 

Adalet Algısı 1,377 5 390 0,232 
Telafi Memnuniyeti 0,961 5 390 0,442 
Taraftarlık Davranışı 0,812 5 390 0,542 
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düzeyi 0,008 olarak kabul edilmelidir. Olasılık değeri 0,016’dan büyük 

hesaplanan karşılaştırmaların anlamlı olmadığı kabul edilir. 
 

Tablo 7. Gruplar Arası Karşılaştırma Testi 
Bağımsız 

Değişkenler 
Bağımlı Değişkenler F df p 

Kısmi 

η2 

Hata Türü 
Adalet Algısı 9,431 1 0,002 0,024 
Telafi Memnuniyeti 16,397 1 0,000 0,040 
Taraftarlık Davranışı 105,732 1 0,000 0,213 

Telafi Türü 
Adalet Algısı 92,110 2 0,000 0,321 
Telafi Memnuniyeti 45,700 2 0,000 0,190 
Taraftarlık Davranışı 30,912 2 0,000 0,137 

 
Elde edilen sonuçlar yapılan bütün karşılaştırmaların anlamlı olduğunu 

göstermektedir (p<0,016). Dolayısıyla hata düzeyi ve telafi türü bağımlı 

değişkenleri ifade eden adalet algıları, telafi memnuniyeti ve taraftarlık 

davranışı niyeti üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmaktadır. Kısmi n2’ler 

incelendiğinde hata düzeyinin en yüksek oranda taraftarlık davranışını 
(n2=0,213) etkilediği anlaşılırken telafi türünün ise adalet algıları 

(n2=0,321) üzerinde daha etkili olduğu anlaşılmaktadır. MANOVA 
analizine göre ortaya çıkan anlamlı farklılaşmaları detaylı incelemek için 

eğim grafiklerine yer verilmiştir. 

 
Grafik 1. Hata Düzeyi ve Telafi Türüne Göre Adalet Algıları 
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Yüksek ve düşük hizmet hatasına maruz kalan iki grubun uygulanan 

telafi türüne göre adalet algıları incelendiğinde her iki hata düzeyi içinde 

sırası ile indirim kuponu, fidan bağışı ve özrün geldiği görülmektedir 
(Grafik 1).  

 
Grafik 2. Hata Düzeyi ve Telafi Türüne Göre Telafi Memnuniyeti 

 
Yüksek ve düşük düzeyli hizmet hatasına maruz kalan iki grup için 

uygulanan telafi türü düzeyinde (özür, indirim kuponu, fidan bağışı) telafi 
memnuniyeti bakımından hesaplanan fakların anlamlı olmadığı tespit 

edilmiştir. Anlamlı fark bulunmasa da düşük düzeyli hizmet hatasına maruz 

kalan grupta telafi olarak sunulan, müşteri adına fidan bağışının (4,11) 
yüksek düzeyli hizmet hatasına maruz kalan grupta ise indirim kuponunun 
(3,91) en yüksek düzeyde telafi memnuniyetini sağladığı görülmektedir 
(Grafik 2). 

Yüksek ve düşük düzeyli hizmet hatasına maruz kalan iki grup için 

uygulanan telafi türü düzeyinde (özür, indirim kuponu, fidan bağışı) 
taraftarlık davranışı niyeti bakımından hesaplanan fakların anlamlı 

olmadığı tespit edilmiştir. Düşük hizmet hatası düzeyi grubunda en yüksek 

düzeyde taraftarlık davranışı niyeti telafi olarak fidan bağışının (3,78) 
sunulduğu grupta gerçekleşirken yüksek düzeyli hizmet hatası grubunda en 
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yüksek düzeyde taraftarlık davranışı niyeti telafi olarak indirim kuponu 

(2,92) sunulan grupta gerçekleşmiştir (Grafik 3). 
 

 
Grafik 3. Hata Düzeyi ve Telafi Türüne Göre Taraftarlık Davranışı Niyeti 

 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Müşterilerin konaklama deneyimleri esnasında maruz kaldıkları hizmet 

hatasının düzeyi telafi sonrası adalet algısı, telafi memnuniyeti ve 

taraftarlık davranışı niyetleri üzerinde etkilidir. Hizmet hatasının düzeyi en 

yüksek oranda müşterilerin ilgili işletme hakkında olumlu söylemlerde 

bulunması ve işletmeyi her ortamda savunmasını ifade eden taraftarlık 

davranışı niyetini etkilemektedir. Yüksek düzeyli hizmet hatasına maruz 

kalan müşteriler uygulanan telafi yöntemi fark etmeksizin işletmeye karşı 

taraftarlık davranışı sergileme konusunda daha az istekli olurken düşük 

düzeyli hizmet hatasına maruz kalan müşterilerde taraftarlık davranışı 

niyeti daha yüksektir. Bu sonuç beklenti teorisi ile açıklanabilir. Beklenti 

teorisinde (Kahneman ve Tversky, 1979) insanların olumsuz deneyimlere 

olumlu deneyimlerden daha fazla önem verdiği savunulmaktadır. Bu 
bağlamda, yaşanan hizmet hatasının düzeyi arttıkça müşterinin yaşadığı 

olumsuz deneyiminde düzeyi artmaktadır. Bu durumda müşteri işletmeye 

karşı olumlu davranış sergileme konusunda daha isteksiz 

davranabilmektedir. Hizmet hatası düzeyinin adalet algısı ve telafi 



24 

memnuniyeti üzerindeki olumsuz etkileri de bu bağlamda 

değerlendirilebilir. Elde edilen sonuçlar, yüksek düzeyli hizmet hatasına 

maruz kalan müşterilerde telafi sonrası olumlu algılar oluşturmanın ve 
olumlu davranışsal niyetler geliştirmenin düşük düzeyli hizmet hatasına 

maruz kalan müşterilerden daha zor olduğunu göstermektedir. Bu durum 
konaklama işletmeleri açısından yüksek düzeyli hizmet hatalarından 

kaçınma konusunda gerekli önlemleri almayı önemli bir konu haline 

getirmektedir. 
Yaşamış oldukları farklı düzeylerdeki hizmet hataları karşısında 

müşterilere sunulan farklı telafi yöntemleri müşterilerin adalet algıları, 

telafiye ilişkin memnuniyetleri ve taraftarlık davranışları üzerinde etkilidir. 

Uygulanan telafi türü en yüksek oranda müşterilerin adalet algısını 

etkilemektedir. Müşteriler maruz kaldıkları hizmet hatasına ilişkin sunulan 

telafiyi büyük oranda algıladıkları adalet üzerinden değerlendirirler (Siu 
vd., 2013). Dolayısıyla, sunulan telafi türünün en yüksek oranda 

müşterilerin adalet algısını etkilemesi beklenen bir sonuç olarak 

düşünülebilir. Hizmet hatası sonrası müşteriler tarafından algılanan adalet 

telafi memnuniyeti, tekrar satın alma, olumlu yorum paylaşma gibi 

davranışsal niyetler üzerinde olumlu etkiye sahiptir (Smith vd., 1999; 
Karatepe, 2006; Kim vd., 2009; Jeong ve Lee, 2017). Dolayısıyla, yaşanan 

hizmet hatası sonucunda ortaya çıkan olumsuz sonuçların giderilmesi ve 

olumlu sonuçlara dönüştürülmesi açısından algılanan adalet önemli bir rol 

üstlenmektedir. En yüksek düzeyde algılanan adalet telafi olarak indirim 
kuponu sunulan müşterilere aittir. Daha sonra sırası ile fidan bağışı ve özür 

gelmektedir. Algılanan adalet açısından en etkili telafi türü indirim 

kuponudur. Bu bağlamda, konaklama işletmelerinin hizmet hataları 

karşısında indirim kuponu gibi maddi unsurları da bünyesinde barındıran 

telafi yöntemleri geliştirmeleri önerilebilir.   
Uygulanan telafi türü, telafi memnuniyeti üzerinde de etkilidir. Telafi 

memnuniyeti açısından fidan bağışı ile indirim kuponu arasında anlamlı bir 

fark tespit edilemezken sadece özrün yer aldığı telafi yönteminde telafi 

memnuniyetinin diğer gruplardan anlamlı olarak daha düşük hesaplandığı 

görülmektedir. Bu durum, telafi memnuniyetinin sağlanması konusunda 

sadece özrün yeterli olmadığı bunun yanı sıra fidan bağışı ya da indirim 

kuponu gibi maddi unsurların da sunulması gerektiği şeklinde 

yorumlanabilir. Ayrıca müşteri adına yapılan fidan bağışı ile indirim 

kuponu arasında telafi memnuniyeti açısından anlamlı bir fark 

bulunmaması sunulan telafi de maliyet odaklı düşünen işletmelerin daha az 
maliyetli olan müşteri adına fidan bağışını tercih etmesinde telafi 

memnuniyeti açısından sakınca olmadığını göstermektedir. 
Uygulanan telafi türü aynı zamanda taraftarlık davranışı üzerinde de 

etkilidir. Bu sonuç sosyal mübadele teorisi ile açıklanabilir. Sosyal 
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mübadele teorisinde (Blau, 1964) işletme ile müşteri arasında gerçekleşen 

mübadele sürecinde müşterinin bir fayda elde etmesi aynı zamanda 

işletmeye olumlu karşılık verme konusunda bir yükümlülük 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla, sunulan telafi türünün müşteride bir fayda 

algısı oluşturması sonucunda müşterinin ilgili işletmeye karşı olumlu bir 

karşılık verme amacı ile taraftarlık davranışı sergilediği düşünülebilir. 

Taraftarlık davranışı açısından en yüksek ortalama fidan bağışı yapılan 

grupta hesaplanırken en düşük ortalama ise sadece özür sunulan grupta 

hesaplanmıştır. Telafi olarak özrün sunulduğu gruba ait taraftarlık niyeti 
ortalaması diğerlerinden anlamlı olarak daha düşük iken fidan bağışı ve 

indirim kuponu sunulan gruplar arasında anlamlı fark tespit edilememiştir. 

Konaklama işletmeleri, sahip olduğu özellikler nedeni ile müşterilerin daha 
çok önceki müşteriler tarafından paylaşılan deneyim ve tavsiyelere göre 
karar sürecini yürüttüğü bir sektördür (Liu ve Park, 2015; Karimi ve Wang, 
2017). Bu durum işletme hakkında olumlu düşüncelerin yayılmasını ifade 

eden taraftarlık davranışının (Yi ve Gong, 2013) konaklama işletmelerinde 
ayrı bir öneme sahip olmasına neden olmaktadır. Hizmet hatalarının 

konaklama işletmelerinde kaçınılmaz bir durum olarak kabul edilmesinden 

dolayı (Levesque ve McDougall, 2000; Sreejesh vd., 2019) ilgili 
çalışmaların hizmet hatalarından kurtulmak yerine olumsuz sonuçlarını 

yöneterek olumlu sonuçlara dönüştürmek üzerine kurgulandığı 

görülmektedir (Miller vd., 2000; Wang vd., 2011; Lee, 2018; Cheng vd., 
2019; Sreejesh vd., 2019; Jin, 2019; Manu ve Sreejesh, 2020). Hizmet 
hatasına maruz kalmış müşterilerde taraftarlık davranışını geliştirmek 

hizmet hatasının olumsuz sonuçlarının olumlu sonuçlara 

dönüştürülebileceğini göstermektedir. Bu bağlamda, konaklama 
işletmelerine özellikle fidan bağışı gibi sosyal sorumluluk içeren ve indirim 
kuponu gibi maddi unsurları ifade eden telafi yöntemleri geliştirmeleri, 
hizmet hatalarının olumsuz sonuçlarını gidermek ve olumlu sonuçlara 

dönüştürmek açısından önerilebilir.   
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ÖZET 
COVID-19’un ortaya çıkmasıyla birlikte, küresel çapta alınan önlemlerden 

kaynaklı olarak insanların yaşam tarzındaki değişiklikler ve yaşanan 

ekonomik sorunlar gibi pek çok etken insanların psikolojik sağlıklarını 

etkilemiştir. Mevcut durum mesleklerini destinasyonlarda, misafirlerinin 
yanında icra eden turist rehberlerini etkilemiş ve rehberler bu süreçte 

işsizlikle mücadele etmiştir. Bu bilgilerden hareketle çalışmada COVİD-
19 pandemisi sonrasında turist rehberlerinin depresyon anksiyete stres 

seviyeleri ile psikolojik dayanıklılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Nicel bir yöntem kullanılan bu araştırmada birincil veriler 

online anket formları ile elde edilmiştir. Veri toplama sürecinde 113 

rehberden veri toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre rehberlerin 

psikolojik dayanıklılıkları arttıkça depresyon, anksiyete ve stres 
düzeylerinin azaldığı tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: COVİD-19, Turist rehberi,  DASS-21, Psikolojik 
dayanıklılık. 

 
EVALUATION OF THE RELATIONSHIP OF TOURIST 

GUIDES' DEPRESSION ANXIETY STRESS LEVELS AND 
PSYCHOLOGICAL RESILIENCE AFTER COVID-19 

 
ABSTRACT 
With the emergence of COVID-19, many factors such as changes in 
people's lifestyles and economic problems due to the measures taken 
globally have affected people's psychological health. The current situation 
has affected the tourist guides who practice their profession in destinations, 
next to their guests, and the guides have struggled with unemployment in 
this process. Based on this information, it was aimed to examine the 
relationship between the depression anxiety stress levels of tourist guides 
and their psychological resilience after the COVID-19 pandemic. In this 
research, which used a quantitative method, primary data were obtained 
with online questionnaires. During the data collection process, data were 
collected from 113 guides. According to the results of the research, it was 
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determined that as the psychological resilience of the guides increased, 
their depression, anxiety and stress levels decreased. 
Keywords: Covid-19, Tourist guide, DASS-21, Resilience. 
 
1. GİRİŞ 

Aralık 2019’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hubei eyaletine bağlı Wuhan 

kentinde ortaya çıkan salgın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 

Coronavirus olarak tanımlanmış, akabinde 2019-nCoV olarak kodlanmış 
ve COVİD-19 olarak adlandırılmış son olarak ise 11 Mart 2020 tarihinde 
pandemi ilan edilmiştir (Soylu, 2021). COVİD-19 pandemisinin yarattığı 

eşi benzeri görülmemiş kriz, dünyanın dört bir yanındaki insanların 

yaşamlarını derinden etkilemiş ve etkilemeye de devam etmektedir (Zheng, 
ve diğ., 2021). Bu krize tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye'de de 

bir dizi tedbirler alınmıştır. COVİD-19 nedeniyle alınan tedbirlerin turizm 

sektöründe çeşitli etkileri olmuştur (Demir, Günaydın, ve Demir, 2020). Bu 
etkilerin en önemlilerinden biri ekonomik açıdan yarattığı sonuçlardır. 
Pandemi başladığı günden itibaren kısmi ve tam zamanlı kapanmalar ile 

diğer önlemler pek çok işletmenin kapanmasına, pek çok çalışanın işini 

kaybetmesine ve gelir kaybına uğramasına neden olmuştur. Bu araştırmaya 

konu olan turist rehberleri de bu süreçte ekonomik sıkıntılar ile mücadele 

etmek zorunda kalmıştır.  
Dünya genelinde bir insan hareketliliğini gerektiren turizm, COVİD-19 

sonucu ortaya çıkan kısıtlamalardan etkilenen endüstiri veya sektörler 

arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Zira küresel anlamda uygulanan 

kısıtlamalar, insanların evlerine kapanmalarını gerektirmiş, bu durum 
doğası gereği evden uzaklaşmayı gerektiren turizmi olusmuz etkilemiştir. 
Diğer turizm çalışanlarında olduğu gibi, turist rehberleri de pandemini 

yıkıcı etkilerine maruz kalmıştır. Pandeminin sağlık ve ekonomik 

etkilerinin yanısıra psikolojik etkilerinin olduğu da bir gerçektir. 

Mesleklerini kaybetme noktasına gelen turist rehberlerinin de diğer 

olumsuzluklarla birlikte psikolojik sorunlar yaşadıkları söylenebilir. Her ne 
kadar pandemi sonrası normalleşmeye geçilmiş olsa da sürecin etkileri 
devam etmektedir.  

COVİD-19, ortaya çıktığı ilk günden itibaren pek çok araştırmaya konu 
olmuştur. Söz konusu akademik araştırmalar pek çok alanda olduğu gibi 
turizm alanında da yoğunlaşmıştır. Literatür incelemesi neticesinde 
pandemi süreçinde turist rehberlerinin psikolojik olarak nasıl 

etkilendiklerini ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ayrıca pandemi 

dönemi, süreci ve etkileri araştırmalara konu olsa da pandemi sonrası 

çalışmalar halen devam etmektedir.  Çalışma bu yönü ile özgün bir nitelik 

taşımaktadır. Bu bağlamda turist rehberlerinin pandemi sonrası psikolojik 

iyi oluşları ve psikolojik dayanıklılıkları bu araştırmaya konu olmuştur.  
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2. LİTERATÜR 

Aralık 2019’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hubei eyaletine bağlı Wuhan 

kentinde ortaya çıkan Coronavirüs küresel bir salgın oluşturmuştur. Ortaya 

çıktığı ilk günden itibaren araştırmalara konu olan pandeminin turizm 
sektörü açısından etkilerini ele alan çalışmaların (Bakar ve Rosbi, 2020; 
Baum ve Hai, 2020; Kabadayı ve Kardeş, 2020; Tan ve Caponecchia, 2020; 
Duro, ve diğ., 2021; Foo, ve diğ., 2021; Higgins-Desbiolles, 2021; Škare, 

Soriano, ve MałgorzataPorada-Rochoń, 2021; Zhanga, ve diğ., 2021) 
pandeminin turizm ve çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri, turist 
sayılarındaki azalmalar ve turist tercihlerinde değişiklikler üzerinde 

yoğunlaştığı dikkat çekmektedir. Konuyu  turist rehberleri özelinde ele alan 
çalışmaların (Demirel İli, Çokal, ve Keskin, 2022; Güneş ve Şen, 2022; 

Yetgin Akgün, Toker, ve Yesirlili, 2022) sonuçları genel olarak turist 

rehberlerinin bu süreçte çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını ve gelecek 

kaygısı yaşadıklarını göstermektedir.  
COVİD-19 gibi salgın hastalıklar karşısında insanlar sadece fiziksel 

olarak değil, ruhsal olarak da etkileyebilmektedir (Yıldıray ve Balcı Çelik, 

2021).  Doğal olarak deprepresyon, anksiyete, stres gibi psikolojik sorunlar 

da ortaya çıkabilmektedir (Nelson, ve diğ., 2020). Genel olarak COVİD-19 
sürecinde ekonomik sorunların ortaya çıktığını, insanların yaşam 

tarzlarında değişiklikler olduğunu, geleceğe yönelik bilinmezlik algısı ve 

kaygıların oluştuğunu söylemek mümkündür. Pandeminin bu etkileri göz 

önünde bulundurulduğunda ruhsal sorunların da ortaya çıktığı 

bilinmektedir. Literatürde bu konuyu ruhsal sağlık perspektifinde ele alan 

çalışmalar (Gómez, ve  diğ., 2020; Kazmi, ve diğ., 2020; Shahid, ve diğ., 

2020; Vaughan, Edwards ve MacIntyre, 2020) bulunmaktadır. insanların 

yaşadıkları bu tarz olumsuzluklara ve travmalara uyum sağlaması, bunlarla 

başa çıkabilme kapasitesi yani psikolojik dayanıklılıkları giderek önem 

kazanmaktadır (Baykal, 2020). COVİD-19 pandemisi gibi küresel çapta 

yaşanan böylesi zor zamanlarda psikolojik dayanıklılık, bireylerin bu zor 

durumlar ile daha kolay başa çıkabilmesini sağlayan önemli bir öz 

sermayedir (Prayag, ve diğ., 2020).  
COVİD-19, insanları sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda 

psikolojik olarak da etkilemiştir. Turist rehberlerinin yaşadıkları 

olumsuzlukların da psikolojik sonuçları olması muhtemeldir. Nitekim 

Demirel İli ve arkadaşları (2022), pandeminin turist rehberlerinin 

performansına ve mesleği uygulama şekillerine etkisini ele aldıkları ve 
nitel bir yöntem tercih ettikleri çalışmalarında üç ana tema arasında en çok 

tekrarlanan ana temanın “Psikolojik ve Davranışsal Sonuçlar” olduğu tespit 

etmiştir. Ancak literatürde bizzat turist rehberleri üzerindeki psikolojik 

etkilerini ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. COVİD-19 vakaları ve 
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ölüm oranlarının azalması ile birlikte pandemi kısıtlamaları kaldırılmıştır. 

Her ne kadar normalleşme sürecine geçilsede pandemi etkileri devam 

etmektedir. Benzerlerinden farklı olarak bu çalışma turist rehberlerinin 
normalleşme sonrası ruhsal durumlarını konu almaktadır. Bu araştırmanın 

temel amacı COVİD-19 sonrası turist rehberlerinin psikolojik iyi oluş 

halleri ile psikolojik dayanıklılıklarının arasındaki ilişkilerin incelenmesi 

ve elde edilen bulgular ile alanyazına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda üç temel hipotez test edilmiştir.  
H2: Turist rehberlerinin depresyon seviyeleri ile psikolojik 

dayanıklılıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır.  
H2: Turist rehberlerinin anksiyete seviyeleri ile psikolojik 

dayanıklılıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır.  
H3: Turist rehberlerinin stres seviyeleri ile psikolojik dayanıklılıkları 

arasında anlamlı bir ilişki vardır.  
 
3. YÖNTEM 

Nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu çalışmada veri toplama 
aracı olarak anket tercih edilmiştir. Araştırma evrenini Türkiye'deki 
eylemli profesyonel turist rehberleri oluşturmaktadır. Türkiyede 8.566'sı 

eylemli ve 2.832'si eylemsiz rehber olmak üzere toplam 11.398 profesyonel 

turist rehberi bulunmaktadır (www.tureb.org). Araştırmada elde edilen 

sonuçların genelleştirilmek istendiği büyük grubu ifade eden (Coşkun, ve 

diğ., 2010) evrenin çok geniş olması nedeni ile bu evreni temsil edebilecek 
örnekleme ulaşılması gerekmektedir (Arıkan, 2013). 8500-9000 
büyüklüğündeki bir evrem için %5 hata payı ve % 95 güven aralığı ile 370 
ankete ulaşılması beklenmektedir (Ural ve Kılıç, 2005). Bu çalışmadaki en 

birincil kısıt, evreni temsil edebilecek büyüklükteki örnekleme ulaşmak 

olmuştur. Birincil verileri elde edebilmek adına oluşturulan anken formu 

çevirimiçi platformlar aracılığı ile online olarak eylemli turist rehberlerine, 

biri hatırlatmak amacıyla, iki kez gönderilmiştir. Toplamda 113 rehberden 
dönüş alınmıştır. Elde edilen birincil verilerin analizinde SPSS istatistik 
paket programı kullanılmıştır. Çalışmada demografik bilgiler için 

tanımlayıcı istatistiklerden; hipotezleri test etmek amacıyla korelasyon 

analizinden yararlanılmıştır. 
Araştırmada kullanılan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile COVİD-19 
pandemi sürecindeki çalışma durumları ve gelir bilgileri yer almaktadır. 
Anketin ikinci bölümünde kullanılan Depresyon, Anksiyete, Stres Ölçeği, 

ilk olarak Lovibond ve Lovibond (1995) tarafından 42 ifade ile 

geliştirilmiştir. Daha sonra yapılan kimi araştırmalar (Brown ve diğ., 1997; 

Henry ve Crawford, 2005; Taylor, ve diğ., 2005) DASS'ın 21 maddelik kısa 

versiyonunun depresyon, anksiyete ve stres düzeylerini ölçmek için 

http://www.tureb.org/
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güvenilir ve geçerli ölçekler olduğunu göstermiştir. Ölçeğin Türkçe kısa 

formunun geçerlilik ve güvenirlilik çalışması ise Yılmaz, Boz ve Arslan 

(2017) tarafından yapılmıştır. DASS 21 ölçeği 4’lü Likert 4’lü Likert Tipi 

Ölçek olup; 0 “bana uygun değil”, 1 “bana biraz uygun”, 2 “bana genellikle 

uygun”, ve 3 “bana tamamen uygun” şeklinde kodlanmıştır. DASS 21 

ölçeği çeşitli araştırmacılarca sıklık aralıkları ile verilmiş olup; 0 “çok az 

ya da hiçbir zaman”, 1 “bazen”, 2 “sıklıkla”, ve 3 “her zaman ” şeklinde 

kodlanmıştır (Demirbaş, 2017; Acabchuk ve diğ., 2021; Pinho ve diğ., 

2021; Santamaria ve diğ., 2021; Soylu, 2021). Anketin üçüncü bölümünde 

ise dayanıklılık ölçeği yer almaktadır. 5’li likert tipinde, 6 maddeden oluşan 

Kısa Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (Reselience), bireylerin psikolojik 

sağlamlığını ölçebilmek amacıyla Smith ve arkadaşları (2008) tarafından 

geliştirilmiş; Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenirlik analizi Doğan 

(2015) tarafından yapılmıştır. Çalışmada kullanılan psikolojik dayanıklılık 

ölçeğine ilişkin faktör analizi Tablo 1’de yer almaktadır.   
 
Tablo 1. Kısa Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’ne İlişkin Faktör Analizi 

İfadeler Faktör 

Yükleri 
x̄ 

R6 Hayatımdaki olumsuzlukların etkisinden kurtulmam 

uzun zaman alır.* 
0,800 3,41 

R4 Kötü bir şeyler olduğunda bunu atlatmak benim için 

zordur.*   
0,773 3,42 

R2 Stresli olayların üstesinden gelmekte güçlük 

çekerim.*   
0,767 3,61 

R1 Sıkıntılı zamanlardan sonra kendimi çabucak 

toparlayabilirim.   
0,734 3,48 

R5 Zor zamanları çok az sıkıntıyla atlatırım.  0,649 2,95 
R3 Stresli durumlardan sonra kendime gelmem uzun 

zaman almaz.   
0,644 3,48 

Açıklanan Toplam Varyans: 53,337; Özdeğer: 3,2; Cronbach’s Alpha(α): 0,823 
KMO: 0,787 Bartlett Testi: Yaklaşık Ki 
Kare: 234,359 (sig.,000)  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 
*Bu maddeler tersten kodlanmıştır. 

 
4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Bu çalışmada 113 eylemli turist rehberinden veri elde edilmiştir. 

Çalışmaya katılan turist rehberlerine ait demografik bilgiler Tablo 2’de yer 

almaktadır.  
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Tablo 2. Demografik Özellikler 

Demografik Özellikler 
Frekanslar 

Demografik Özellikler 
Frekanslar 

N % N % 

Cinsiyet 
Kadın 29 25,7 

Meslek Odası1 
 

İRO 44 38,9 
Erkek 84 74,3 ARO 15 13,3 

Yaş 

55 ve üzeri 14 12,4 ANRO 11 9,7 
45-54 33 29,2 NERO 11 9,7 
35-44 35 31,0 ADRO 9 8,1 
25-34 26 23,0 İZRO 8 7,1 
18-24 5 4,4 ÇARO 6 5,3 

Eğitim 

Lisansüstü 31 27,4 ATRO 3 2,7 
Lisans 60 53,1 MURO 3 2,7 
Ön lisans 15 13,3 BURO 1 0,9 
Lise 6 5,3 TRO 2 1,8 

Medeni 
Durum 
 

Evli 64 56,6 Rehberlik tek 
geçim kaynağı 

mı? 

Evet 66 58,4 
Bekâr 49 43,4 Hayır 

47 41,6 

Çocuk 

Sayısı 

Çocuğum 

yok 
62 54,9 Ailede başka 

çalışan var 

mı? 

Evet 62 54,9 

1 Çocuk 28 24,8 Hayır 51 45,1 
2 Çocuk 19 16,8 Pandemi 

sürecinde 

maddi yardım 

aldınız mı? 

Evet 27 23,9 
3 Çocuk 4 3,5 

Hayır 86 76,1 

 
Tablo 2’de yer alan demografik özelliklerde görülebileceği üzere 

katılımcıların çoğunu erkek rehberler oluşturmaktadır. Yaşları açısından 

değerlendirildiğinde, katılımcıların yaşlarının 25-54 yaşları arasında 

yoğunlaştığı dikkat çekmektedir. Rehberlere yönlendirilen ankette 
yaşlarını yazmaları istenmiş, yaş aralıkları daha sonra araştırmacı 

tarafından bilgisayar ortamında aralıklarla kodlanmıştır. Yaş bilgisinin açık 

uçlu bir soru ile istenmesi ortalama almayı sağlamıştır. Buna göre ankete 

katılım sağlayan rehberlerin en küçüğü 23, en büyüğü 74 yaşında olup; yaş 

ortalaması 41,93’tür. Ayrıca katılımcıların çoğunun lisans düzeyinde bir 

eğitime sahiptir. Tablodan edinilen diğer bilgilere göre rehberlerin 

%66’sının tek geçim kaynağı rehberlik mesleğidir. Rehberlik mesleğine ek 

olarak gelir kaynağı olan katılımcılar arasında sektör çalışanı, 

akademisyen, memur, işçi ve emekliler yer almaktadır. Ayrıca 

katılımcıların ek gelir kaynakları arasında tarım ve kira gelirleri yer 

almaktadır. Bu süreçte maddi yardım alamayanların oranı ise %86’dır. 
                                                           
1 ADRO: Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası, ANRO: Ankara Turist Rehberleri Odası, ARO: 

Antalya Turist Rehberleri Odası, ATRO: Aydın Turist Rehberleri Odası, BURO: Bursa Bölgesel 

Turist Rehberleri Odası, ÇARO: Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası, GARO: Gaziantep 
Bölgesel Turist Rehberleri Odası, İRO: İstanbul Turist Rehberleri Odası, İZRO: İzmir Turist 

Rehberleri Odası, MURO: Muğla Rehberler Odası, NERO: Nevşehir Turist Rehberleri Odası, 

TRO: Trabzon Rehberler Odası 



39 

Bilindiği üzere pandemi süresince alınan önlemlerle birlikte dünya 

genelinde insanların çalışma şekillerinde değişiklik olmuştur. Bu süreçte 

işini kaybedenler olduğu gibi, kısmi çalışma düzenine geçenler, uzaktan 

çalışanlar ya da ücretsiz izinler ile işe devam etmeyen çalışanlar olmuştur. 

Mesleğini destinasyonlarda, misafirlerinin yanında icra eden rehberlerin 

ise kısıtlamalar nedeniyle işlerini yapabildiklerini söylemek pek mümkün 

değildir. Bu durumu tespit etmek adına ankette turist rehberlerinin pandemi 
öncesi ve sonrası çalıştıkları gün sayıları ile pandemi öncesi ve sonrası 

meslekten elde ettikleri gelirler sorulmuştur. Rehberlerin çalışma ve gelir 

düzenlerine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.  
 
Tablo 3. Pandemi Öncesi ve Sonrası Çalışma Düzeni ve Gelir Düzeyinin Değişimi 

 
 
 

Tablo 3’te rehberlin pandemi öncesi ve sonrası çalıştıkları gün sayıları 

ve elde ettikleri gelirler gösterilmektedir. Söz konusu bilgiler açık uçlu 

sorular ile sorulmuş, SPSS ortamına kodlanma sürecinde 

kategorileştirilmiştir. Açık uçlu sorular, ortalama almayı mümkün 

kılmıştır. Buradan hareketle 113 katılımcıdan elde edilen verilere göre, 

rehberler ayda ortalama 14,2 gün çalıştığı tespit edilmiştir. Katılımcılar 

arasında hiç tura çıkmayan rehberler olduğu gibi, her gün çalışanlar da 

mevcuttur. Pandemi öncesi gelir ortalamaları ise 9840 TL olarak 
hesaplanmıştır. En yüksek gelir beyan eden rehber 50.000 TL kazanırken, 

en düşük gelire sahip kişiler 2000 TL kazanmaktadır. Pandemi döneminde 

ise rehberlerin büyük çoğunluğu mesleğini icra etme fırsatı bulamamıştır. 

Bu durum gelir elde edememelerine neden olmuştur. Tabloda da 

görülebileceği üzere pandemi öncesi 20.000 TL üzeri gelir elde edebilen 

rehberler varken, pandemi döneminde 6000 TL üzeri gelir beyan edenlerin 

en az orana sahiptir.  

PANDEMİ ÖNCESİ 
Çalışılan gün 

sayısı 
           

N  
            

% 
Gelir           

N  
              
% 

Çalışmıyor 24 21,2 4999 TL ve altı 13 11,5 
1-5 gün 16 14,2 5.000-7.999 TL 25 22,1 
6-15 gün 14 12,4 8.000-10.999 TL 30 26,5 
16-20 gün 28 24,8 11.000-19.999 TL 17 15,0 
21-30 gün 28 24,8 20.000 TL  ve üzeri 16 14,2 
PANDEMİ DÖNEMİ 
Çalışılan gün 

sayısı 
          

N  
            

% 
Gelir 

          
N  

             
% 

Çalışmıyor 82 72,6 Gelir yok 53 46,9 
1-5 gün 26 23,0 1.000TL'den az 11 9,7 
6-15 gün 3 2,7 1.000-2999 12 10,6 
16-20 gün 1 0,9 3.000-5.999 28 24,8 
21-30 gün 1 0,9 6.000 TL ve üzeri 9 8,0 
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Gerek pandemi kısıtlarının gerektirdiği yaşam biçimindeki 
değişikliklerin, gerek ekonomik değişikliklerin psikolojik yansımalarının 

olabileceği düşüncesi ile katılımcılara uyku düzenleri, psikolojik yardım 

alıp almadıkları ve mesleğe yönelik gelecek öngörülerine ilişkin sorular 

yöneltilmiştir. Elde edilen bilgilere göre araştırmaya dahil edilen turist 

rehberlerinin %79’unun uyku düzeninde olumsuz yönde bir değişim 

meydana gelmiştir. Katılımcıların %74’ü psikolojik yardım almayı 

düşünmekte ve % 40’ı daha iyi bir alternatif bulduğunda mesleği bırakma 

düşüncesindedir. 
Bu çalışmada turist rehberlerinin depresyon, anksiyete ve stres 

seviyelerini belirlemek için DASS-21 ölçeği kullanılmıştır. DASS-21, 
kategorik bir psikolojik bozukluk anlayışından ziyade boyutsal bir anlayışa 

dayanmaktadır. DASS-21 ölçümünün dayandığı ve araştırma verileriyle 

doğrulanan varsayım, insanların yaşadığı depresyon, anksiyete ve stresin 
farklı derecelerde olduğudur. Lovibond ve Lovibond (1995) tarafından 

geliştirilen DASS 42 ölçeğinin kısa versiyonu olan DASS 21’in geleneksel 

şiddet etiketleri (normal, orta, şiddetli) için önerilen kesme puanları Tablo 

4’teki gibidir (Soylu, 2021):  
 
Tablo 4. DASS-21 Ölçeğinde Toplam Skorlara Göre Depresyon, Anksiyete ve Stres 

Şiddetinin Değerlendirilmesi 
DERECE DEPRESYON ANKSİYETE STRES 
Normal  0-4 0-3 0-7 
Hafif  5-6 4-5 8-9 
Orta  7-10 6-7 10-12 
Şiddetli  11-13 8-9 13-16 
Çok Şiddetli  14+ 10+ 17+ 

 
Turist rehberlerinden elde edilen veriler Tablo 4’te yer alan bilgilere göre 

değerlendirilmiştir. Buna göre rehberlerin depresyon, anksiyete ve stres 
seviyeleri Tablo 5’te yer almaktadır.  
 
Tablo 5. Rehberlerde Semptom Şiddetinin Dağılımı 

DERECE DEPRESYON ANKSİYETE STRES 
 N % N % N % 
Normal  41 36,3 61 54,0 61 54,0 
Hafif  17 15,0 15 13,3 15 13,3 
Orta  28 24,8 14 12,4 20 17,7 
Şiddetli  14 12,4 12 10,6 11 9,7 
Çok Şiddetli  13 11,5 11 9,7 6 5,3 

 
Tablo 5’ten edinilen bilgilere göre çalışmaya dahil edilen turist 

rehberlerinin çoğunlukla normal düzeyde depresyon, anksiyete ve stres 
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seviyesine sahiptir. Katılımcıların % 11,5’i çok şiddetli depresyon, %9,7’si 

çok şiddetli anksiyete ve %5,3’ü çok şiddetli stres düzeyine sahiptir.  
Bu çalışmada turist rehberlerinin depresyon, anksiyete ve stres 

seviyeleri ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkiyi incelemek üzere 

korelasyon analizinden yararlanılmış olup, analiz sonuçları Tablo 6’da 

gösterilmektedir.  
 
Tablo 6. Değişkenler Arası İlişkiler 

 Psikolojik 
Dayanıklılık Depresyon  Anksiyete Stres 

Psikolojik 
Dayanıklılık 

-----------------    

Depresyon -0,650 ------------------   
Anksiyete -0,523 0,687 --------------  
Stres -0,518 0,714 0,538 --------------- 
p=0,01  

 
Tablo 6’da çalışmanın değişkenleri arasındaki ilişkiyi gösteren 

korelasyon katsayıları yer almaktadır. Korelasyon katsayısı regresyon 

modelindeki R değerine eşit olup, bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki 

ilişkiyi göstermektedir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2014: 366). Ayrıca tek 

bağımsız değişkenin kullanıldığı basit regresyon analizinde bu değer 

bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki önem seviyesini beta 
katsayısı (β) göstermektedir (Küçüksille, 2017: 269). Buradan hareketle 
çalışmanın bağımsız değişkeni olan psikolojik dayanıklılık ile turist 
rehberlerinin depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri arasında negatif 

yönde anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir.  Bir başka ifade ile psikolojik 

dayanıklılık azaldıkça depresyon, anksiyete ve stresin şiddeti artmaktadır. 

Ayrıca depresyon, anksiyete ve stresin birbirleri arasında pozitif yönlü 

anlamlı ilişki bulunmaktadır. Bunlar arasında herhangi birinin şiddeti 

arttıkça, diğerlerinin de arttığını ifade etmek mümkündür. Sonuç olarak H1, 
H2 ve H3 hipotezleri kabul edilmiştir.  

 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, pandemi süreci sonrası normalleşme döneminde turist 

rehberlerinin depresyon, anksiyete ve stres seviyeleri ile psikolojik 
dayanıklılıkları arasında ilişki incelenmiştir. Yapılan incelemelerde turist 

rehberlerinin %48’inin orta düzey ve üzeri şiddette depresyona sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin depresyon düzeyinin artmasının nedeni 
pandemi nedeniyle kısıtlanan yaşam aktiviteleri veya normal 

düzenlerinden bir anda uzaklaşıp başka bir düzene geçmeleri olabilir 

(Yıldıray ve Balcı Çelik, 2021). Turist rehberlerinin kaygı ve stres 

düzeyleri incelendiğinde ise %32’sinin orta düzey üzerinde kaygı ve strese 
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sahip olduğu dikkat çekmektedir. Yapılan araştırmalar depresyon seviyesi 

arttıkça kaygı ve stresin de arttığını göstermektedir.  
Çevrimiçi anket yöntemiyle toplanan veriler tanımlayıcı analizlerin yanı 

sıra korelasyon analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda 
depresyon, anksiyete ve stres seviyesi ile psikolojik dayanıklılık arasında 

negatif yönlü güçlü bir ilişki tespit edilmiştir. Bu ilişkiye göre psikolojik 

dayanıklılık azaldıkça rehberlerin depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri 

artmaktadır. Bu sonuçlar önceki araştırmalarla tutarlılık göstermektedir 

(Chow, 2005; Baykal, 2020; Karaşar ve Canlı, 2020; Oral ve Gunlu, 2022). 
Psikolojik dayanıklılığın yüksek olması durumunda, yani bireylerin 

psikolojik olarak daha dirençli olduğunda, beklenmeyen durumlarla başa 

çıkmada daha başarılı olabilmekte ve ruhsal sıkıntılarından daha çabuk 

kurtulmaktadır. İnsanların salgın hastalıklar gibi kriz dönemlerinde 

yaşamlarındaki değişiklikler, yaşadıkları korkular, sosyal olarak izole 
olmaları gibi nedenler psikolojik dayanıklılıklarını azaltabilir. Yapılan bir 

araştırmaya göre sosyal izolasyon süresi arttıkça psikolojik dayanıklılığın 

azaldığı tespit edilmiştir (Bilge ve Bilge, 2020).  
Çalışma sonuçları COVİD-19 ile ilişkili psikolojik sıkıntı ve 

dayanıklılık arasında ters bir ilişki olduğunu göstermektedir. Daha yüksek 

dayanıklılık seviyeleri, daha düşük depresyon, daha düşük anksiyete ve 

daha düşük stres semptomları ile ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle, 
psikolojik dayanıklılığı yüksek olan kişikerin COVİD-19'un olumsuz 
psikolojik etkisine daha iyi dayanabileceği söylenebilir.  

Bu çalışmanın en önemli kısıtı örneklem sayısı ile ilgilidir. 113 

örneklem ile yürütülen bu çalışmanın, daha geniş örneklem ile yapılacak 

sonraki çalışmalara ilham niteliğinde olması arzulanmaktadır. Çalışmanın 

sadece nicel ölçme araçlarına dayalı olması nedeniyle araştırmanın 

bulguları sınırlıdır ve neden-sonuç ilişkisi kurulmamıştır. İleride yapılacak 

çalışmalarda neden-sonuç ilişkisine yer verebilecek nitel ve/veya karma 
yöntemlerin kullanılması bu konunun daha derinlemesine incelenmesini 

kolaylaştıracaktır.  
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ÖZET 
Araştırmanın amacı Web of Science (WoS) veri tabanında yer alan Türkiye 

kaynaklı turizm konulu yayınların bibliyometrik analizini 

gerçekleştirmektir. 16/07/2022 tarihi itibariyle WoS veri tabanında yapılan 

tarama sonucunda Türkiye kaynaklı turizm konulu toplam 2.963 yayın 

olduğu belirlenmiştir. Taramada herhangi bir alan ve yıl sınırlaması 

yapılmamıştır. Tarama sonunda kitap kritiği, editöryal materyal, notlar, 

mektuplar, düzeltmeler ve veri dosyaları çıkarılınca toplam 2.854 yayına 

ulaşılmıştır. Bu yayınların bibliyometrik verileri indirilmiştir. İndirilen 

veriler VOSviewer yazılımı aracılığıyla bibliyometrik analizlere 

tutulmuştur. Yayınlarda en sık kullanılan ilk beş anahtar kelimenin turizm, 

Türkiye, ekonomik büyüme ve sürdürülebilirlik olduğu belirlenmiştir. En 
çok atıf alan ilk beş yazar sırasıyla Katırcıoğlu, S.T., Kozak, M., Tosun, C., 

Alola, A.A. ve Çetin, M. şeklindedir. Araştırma sonuçlarının Türkiye 

kaynaklı turizm konulu yapılacak çalışmalara yol göstermesi 

beklenmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Turizm, Türkiye, Bibliyometri. 
 

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF PUBLICATIONS ON 
TOURISM FROM TURKEY IN WOS DATABASE 

 
ABSTRACT 
The aim of the research is to perform the bibliometric analysis of tourism-
related publications from Turkey in the Web of Science (WoS) database. 
As a result of the scan made in the WoS database as of 16/07/2022, it was 
determined that there was a total of 2,963 publications on tourism 
originating from Turkey. No field or year limitations were made in the 
scanning. At the end of the search, when the book critique, editorial 
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material, notes, letters, corrections, and data files were removed, a total of 
2,854 publications were reached. The bibliometric data of these 
publications have been downloaded. Downloaded data were analyzed via 
VOSviewer software. It has been determined that the first five keywords 
most frequently used in publications are tourism, Turkey, economic 
growth, and sustainability. The top five most cited authors are Katırcıoğlu, 

S.T., Kozak, M., Tosun, C., Alola, A.A. and Çetin, M. It is expected that 

the results of the research will guide the studies on tourism originating from 
Turkey. 
Keywords: Tourism, Turkey, Bibliometrics. 

 
1. GİRİŞ 

Turizm kavramını tanımlama ile ilgili ilk çalışmalar 19. yüzyılın 

sonlarında başlamıştır. Gerçekleştirilen çalışmalarda genel olarak Latince 

“tornus” kökünden geldiği ifade edilmektedir. Bir başka kanıya göre ise 

turizm kavramı “tour” kelimesinden türetilmiştir (Denk, 2018). İkinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra bilgi-iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki 

gelişimle beraber dünyada turizm hareketliliği hız kazanmıştır. İlk başlarda 

şifalı sulara, kumsallara ve kıyılara doğru gerçekleşen turizm hareketliliği 

ile bazı bölgelerde kaplıca ve plaj kentleri kurulmuştur (Bozkurt, 2019). 

Türkiye’nin içinde yer aldığı Akdeniz Havzasında ise 1960’lı yıllardan 

itibaren turizm faaliyetleri hız kazanmıştır. Buna paralel olarak ülkemizde 

turizmi konu alan bilimsel çalışmalarda yapılmaya başlanmıştır. Artan 
yayınların bibliyometrik olarak incelenmesi ile alanın gelişimi ortaya 

çıkarılmaktadır. Özel ve Kozak (2012) turizm biliminin farklı araştırma 

alanları ile ilgili kapsamlı bir bakış açısı sağlama için bibliyometrik 

çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. 
Turizm alanında gerçekleştirilmiş birçok bibliyometrik çalışma 

mevcuttur. Örneğin sürdürülebilir turizm (Güdü Demirbulut ve Tetik Dinç, 

2017), turizm pazarlaması (Zencir ve Kozak, 2012), turizm (Nergiz Güçlü, 

2014), rekreasyon (Buzlu, 2015), gastronomi turizmi (Okumuş vd., 2018; 

Ercan, 2020), akıllı turizm (Topsakal vd., 2020) ve ekoturizm (Gökkaya 

vd., 2017). Ancak Türkiye kaynaklı turizm konulu yayınları bibliyometrik 

olarak inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bundan dolayı 

araştırmanın amacı WoS veri tabanında Türkiye kaynaklı turizm konulu 

yayınların bibliyometrik olarak incelemektir. 
Araştırma kapsamında, Web of Science veri tabanında Türkiye kaynaklı 

turizm konusunda yayınlanmış olan yayınların hangi anahtar kelimeleri 

kullandığı, hangi yazarların alana yön verdiği, en çok hangi yayınların ve 

dergilerin atıf aldığı gibi konularda raporlanma yapılacağından dolayı 

araştırma önemli görülmektedir. 
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2. LİTERATÜR TARAMASI 
Bibliyometrik analiz, belli bir alandaki çalışmalardaki nicel ve nitel 

değişimleri ortaya çıkarmak, konu ile ilgili çalışmaların profilini 

oluşturmak ve konu ile ilgili eğilimlerin belirlenmesi için istatistiki 

yöntemleri kapsamaktadır (Rey-Marti vd., 2016). Bibliyometrik analiz 
tekniği kullanılarak yapılan çalışmalar, bağlantılı alanda yapılacak 

çalışmalara ışık tutmaktadır (Aydın, 2017). 
Gökkaya vd. (2017), 2000-2017 yılları arasında Türkiye’de ekoturizm 

ile ilgili yayınlanan 73 lisansüstü tezi bibliyometrik olarak incelemiştir. 

Elde edilen bulgulara göre, ekoturizm alanında yayınlanan tezlerin en çok 

peyzaj mimarlığı (%22) ve turizm işletmeciliği alanında olduğunu 

belirlemişlerdir (%15). Okumuş vd. (2018), 1976 ve 2016 yılları arasında 

40 yıl boyunca konaklama ve turizmde gıda ve gastronomi araştırmalarının 

evrimini incelemek için bir araştırma yürütmüştür. Gıda ile ilgili 

yayınlanmış toplam 5333 belge tespit edilmiştir. Çalışmada 462 gıda ve 

gastronomi araştırma makaleleri incelenmiştir. Sonuçlara göre, çoğu 

çalışma ampirik ve nicel yöntemler kullanılarak yürütülmüştür, ancak hala 

gelişmiş metodolojik yaklaşımlarda eksiklik bulunmaktadır. 
Ninerola vd. (2019), 1987-2018 yılları arasında Scopus veri tabanından 

yer alan turizmde sürdürülebilirlik üzerine toplam 4647 makaleyi 

incelemiştir. Anahtar kelime trend ağı analizine göre sürdürülebilirlik, 

şirketler ve turistik destinasyonlar için stratejik bir yaklaşım haline 

gelmektedir. Shasha vd. (2020), 2001 ve 2018 yılları arasında hem Scopus 

hem de Web of Science (WoS) veri tabanlarında yayınlanan ekoturizmle 

ilgili 1771 yayını bibliyometrik olarak incelemiştir. 
Bastida-Manzano vd. (2020), literatürdeki akıllı turizm çalışmalarını 

bibliyometrik bir yaklaşım uygulayarak incelemiştir. Web of Science veri 

tabanında 2013 ve 2019 yılları arasında yayınlanan 258 çalışmayı kapsamlı 

bir şekilde incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre akıllı turizm 

destinasyonu, gelecekteki araştırmalarda dikkate alınmayı hak eden turizm 
alanlarını, dergileri ve temaları göstermektedir. Şahin ve Yılmaz (2021), 50 

yılı aşkın bir süredir çeşitli disiplinlerde veya alanlarda yerel gıda 

araştırmalarının evrimini ve eğilimlerini incelemek için bir çalışma 

yürütmüştür. Sonuçlar, yerel yemek alanında yapılan çalışmaların sayısının 

hızla arttığını ve disiplinler arası bir konu olduğunu göstermektedir. Bir 

diğer dikkat çekici sonuç ise turizm ve otelcilik disiplininin özellikle son 

beş yılda yerel yemeklere ağırlık vermesidir. 
Bölgesel ve ülke temelli bibliyometrik analizlere bakılınca Bonilla vd. 

(2015) 1994-2013 yılları arasında Latin Amerika’da ekonomi alanında 

yapılan akademik çalışmaları bibliyometrik olarak incelemiştir. WoS veri 

tabanından veri indirilmiştir. Sonuçlar Brezilya, Meksika, Şili, Arjantin ve 

Kolombiya’nın WoS veri tabanında ekonomide önemli sayıda yayına sahip 
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olan tek ülkeler olduğunu göstermiştir. Ayrıca kalkınma, tarım ve sağlık 

ekonomisinin bölgedeki en önemli konular olduğu sonucuna varılmıştır. 
 

3. YÖNTEM 
Araştırma amacı doğrultusunda bibliyometrik analiz yöntemi 

benimsenmiştir. Bibliyometrik analiz bir araştırma alanının genel resmini 

sunmak amacıyla yazılı yayınlara uygulanan nicel bir yöntemdir (Merigo 

ve Yang, 2017). Bibliyometrik analiz araştırmalarında bibliyometrik 
verilerinin erişebileceği WoS, Scopus, PubMed, Google Scholar ve 

Microsoft Academic gibi çeşitli veri tabanları mevcuttur (Moral Munoz 

vd., 2020). Sahip olduğu literatür ve işlevsellik bakımından en kapsamlı 

veri tabanlarından biri WoS veri tabanıdır (Chadegani vd., 2013). Bundan 

dolayı WoS veri tabanı seçilmiştir. Wos veri tabanında 16/07/2022 

tarihinde tarama yapılmıştır. Konusu “tourism” olan toplam 100.772 yayın 

olduğu belirlenmiştir. Kaynak ülkelere bakılınca ilk sırada 15.435 yayın ile 
ABD, ikinci sırada 14.760 yayın ile Çin, üçüncü sırada 8.643 yayın ile 

İspanya, dördüncü sırada 8.590 yayın ile İngiltere, beşinci sırada 8.124 

yayın ile Avustralya, altıncı sırada 4.472 yayın ile İtalya ve yedinci sırada 

4.472 yayın ile Kanada yer almaktadır. Türkiye 2.584 yayın ile yedinci 

sırada yer almaktadır. Kaynak ülke olarak Türkiye filtrelemesi yapılınca 

2.854 yayın olduğu belirlenmiştir. Bu yayınlarda en az bir adet Türkiye’den 

yazar bulunmaktadır. Erişilen 2.854 yayının başlık, yazar, özet, anahtar 
kelimeler, kurumlar, kaynakça gibi bibliyometrik verileri indirilmiştir. 

Veriler VOSviewer yazılımı ile bibliyometrik analizlere tabi tutulmuştur. 

VOSviewer bir bilim alanının bibliyometrik haritasını oluşturmak ve 

görselleştirmek için geliştirilen, her türlü bibliyometrik ağ verisini analiz 

etmeye izin veren bir yazılım programıdır (Van Eck ve Waltman, 2020). 
Araştırmada eş yazarlık, eş görünürlük, atıf, ortak atıf ve bibliyometrik 

eşleşme analizleri yapılmıştır. 
Araştırmada incelenen yayınlar, belli bir tarih aralığı ile 

sınırlandırılmamıştır. Tüm indeksler araştırmaya dahil edilmiştir. 

Çalışmada editöryal materyaller, notlar, kitap kritiği, düzeltme yayınları 

kapsam dışı bırakılmıştır. Araştırmada ikincil kaynaklar kullanıldığı için 

etik kurul izni gerekmemektedir. WoS veri tabanında yapılan tarama ve 

filtreleme sonucunda elde edilen yayınların Türkiye kaynaklı turizm 

konusundaki profilin incelenmesi için yeterli sayıda olduğu varsayılmıştır. 

Kullanılan WoS veri tabanında indekslenen yayınlarda, dergi başlıklarında 

ve diğer verilerde imla hatalarının olmadığı varsayılmıştır.  
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Yayın yılına bakıldığında Türkiye kaynaklı turizm konulu ilk yayınının 

1989 yılında yayınlandığı belirlenmiştir. Ardından 1993 yılında 3 yayın, 
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1994 yılında 1 yayın ve 2002 yılına kadar her yıl birkaç yayının olduğu 

tespit edilmiştir. 2002 yılında itibaren Türkiye kaynaklı turizm konulu 

yayınların sayısında her yıl artış olmuş, 2020 yılında 372 ve 2021 yılında 

382 yayın sayısına ulaşılmıştır. 16/07/2022 tarihi itibariyle 2022 yılında ise 

toplam 206 yayın mevcuttur. İlk yayın Hasan Zafer Doğan tarafından 

“forms of adjustment: sociocultural impacts of tourism” başlığıyla 1989 

yılında Annals of Tourism Research dergisinde yayınlanmıştır. Doğan 

(1989) çalışmasında turizmin sosyokültürel bağlamda olumlu ve olumsuz 

yönlerine odaklanmış ve günümüze kadar WoS veri tabanından toplam 218 

atıf almıştır. 
Yayınlar 2.551’i İngilizce, 297’si Türkçe, 3’ü İspanyolca, 2’si Hırvatça 

ve 1’i Almanca olarak yazılmıştır. Yayınların büyük bir bölümü makale 

(2.483) türünden yayındır. Alan olarak ağırlama spor ve turizm alanında 

1.098 yayın, çevre bilimi alanında 394 yayın ve işletme alanında 316 yayın 

mevcuttur. WoS veri tabanında Türkiye kaynaklı turizm konulu en çok 

yayını olan ilk on yazar sırasıyla Metin Kozak (79 yayın), Salih Katırcıoğlu 

(34 yayın), Maria Dolores Alvarez (26 yayın), Erdoğan Koç (26 yayın), Ali 
Öztüren (26 yayın), Tahir Albayrak (25 yayın), Festus Victor Bekun (24 

yayın), Meltem Caber (24 yayın), Bekir Bora Dedeoğlu (24 yayın) ve 

Andrew Alola (23 yayın) şeklindedir.  
WoS veri tabanında Türkiye kaynaklı turizm konusunda yayınlanan 

çalışmaların kaynak üniversiteler bağlamında ilk on sıralaması Akdeniz 

Üniversitesi (250 yayın), İstanbul Üniversitesi (129 yayın), Dokuz Eylül 

Üniversitesi (121 yayın), Anadolu Üniversitesi (107 yayın), Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi (99 yayın), Boğaziçi Üniversitesi (76 yayın), İstanbul 

Teknik Üniversitesi (74 yayın), Gazi Üniversitesi (63 yayın), Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi (61 yayın) ve İstanbul Gelişim Üniversitesi (61 

yayın) şeklindedir. 
Türkiye kaynaklı turizm konusunda yayınlanan çalışmaların en çok 

yayınlandığı ilk 10 dergi ise sırasıyla Tourism Management (72 yayın), 

Sustainability (67 yayın), Anatolia International Journal of Tourism and 

Hospitality Research (64 yayın), Procedia Social and Behavioral Sciences 

(64 yayın), Current Issues in Tourism (61 yayın), Environmental Science 

and Pollution Research (54 yayın), Marmara Geographica Review (44 

yayın), Tourism Economics (40 yayın), Fresenius Environmental Bulletin 

(38 yayın) ve International Journal of Contemporary Hospitality 

Management (34 yayın) şeklindedir. 
Türkiye kaynaklı turizm konulu yayınların anahtar kelime analizinin ağ 

yapısı Şekil 1'de verilmiştir. Ağ 14 kümeye ayrılmıştır ve ağda toplam 1979 
bağlantı vardır. En sık kullanılan ilk on beş anahtar kelime sırasıyla; turizm, 

Türkiye, ekonomik büyüme, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir turizm, 

Antalya, covid-19, turizm geliştirme, ağırlama, sürdürülebilir kalkınma, 
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kültürel miras, ekoturizm, Kuzey Kıbrıs, kültürel turizm ve turizm 
talebidir. En az kullanılan son on beş anahtar kelime sırasıyla; yöneticiler, 

şehirler, ticaret, çevre kalitesi, bilgi, Avrupa, genel memnuniyet, yavaş 

şehir, turizm destinasyonu, şehir pazarlaması, turizm giderleri, ulaşım, 

sanal gereklik, davranışsal niyet ve enerji verimliliğidir. 
 

 
Şekil 1. Anahtar Kelime Analizi Görseli 

 
Türkiye kaynaklı turizm konulu yayınların yayınlara göre atıf analizi 

sonucunda elde edilen ağ 24 kümeye ayrılmış ve ağda toplam 2916 bağlantı 

vardır. En çok atıf alan ilk beş yayın sırasıyla Tosun (2000) 554 atıf, Kozak 

(2001) 464 atıf, Tosun (2002) 388 atıf, Baloğlu (2001) 351 atıf ve 

Katırcıoğlu (2009) 311 atıftır. Dolayısıyla bu yayınların alandaki temel 

yayınlar olduğu söylenebilir. 
Türkiye kaynaklı turizm konulu yayınların kaynaklara göre atıf analizi 

sonucunda elde edilen ağ 10 kümeye ayrılmış ve ağda toplam 746 bağlantı 

vardır. En çok atıf alan ilk beş dergi sırasıyla Tourism Management (6286 

atıf), Annals of Tourism Research (2011 atıf), Environmental Science and 

Pollution Research (1598 atıf), Current Issues in Tourism (1340 atıf) ve 

International Journal of Contemporary Hospitality Management (812 atıf) 

şeklindedir. Bundan dolayı bu dergilerin alana yön veren dergiler olduğu 

söylenebilir. 
Türkiye kaynaklı turizm konulu yayınların yazarlara göre atıf analizi 

sonucunda elde edilen ağ 9 kümeye ayrılmış ve ağda toplam 1363 bağlantı 

vardır. En çok atıf alan ilk beş yazar sırasıyla Katırcıoğlu, S.T. (2.055 atıf), 

Kozak, M. (2.029 atıf), Tosun, C. (1638 atıf), Alola, A.A. (730 atıf) ve 

Çetin, M. (649 atıf) şeklindedir. Bu beş yazar Türkiye kaynaklı turizm 

konulu yayınlarda en çok atıf alan yazarlardır. 
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Türkiye kaynaklı turizm konulu yayınlarda alıntı yapılan yazarların 
ortak atıf analizi yapılmıştır. Ağ yapısı Şekil 2’de verilmiştir.  

 
Şekil 2. Yazarlara Göre Ortak Atıf Analizi Görseli 

 
Şekil 2’deki ağ 4 kümeye ayrılmıştır ve ağda toplam 70505 bağlantı 

vardır. En çok atıf alan ilk beş yazar sırasıyla Katırcıoğlu, S.T. (338 atıf), 

Pesaran, M.H. (325 atıf), Kozak, M. (264 atıf), Tosun, C. (263 atıf) ve Hall, 

C.M. (252 atıf) şeklindedir.  
 

5. SONUÇ 
Araştırmanın amacı WoS veri tabanında Türkiye kaynaklı turizm 

yayınları bibliyometrik olarak incelemektedir. WoS veri tabanından gerekli 

filtrelemeler sonrası belirlenen 2.854 yayının bibliyometrik verileri 

indirilip VOSviewer yazılımı ile analizlere tabi tutulmuştur. 
Türkiye kaynaklı turizm konulu ilk yayın 1989 yılında Doğan (1989) 

tarafından yapılmıştır. Doğan (1989) çalışmasında turizmin sosyokültürel 

bağlamda olumlu ve olumsuz yönlerine odaklanmıştır. 2002 yılında 

itibaren Türkiye kaynaklı turizm konulu yayınların sayısında hızlı bir artış 

başlamıştır. Yayınların büyük bir çoğunluğu İngilizcedir. Sonuç itibariyle 

uluslararası dergilerin çoğunluğunun İngilizce olarak yayınlanması 

nedeniyle diğer diller ile yayınlanan yayın sayılarının İngilizceye kıyasla 
geride kaldığı düşünülmektedir. 

En çok yayın yapılan ilk üç üniversite sırasıyla Akdeniz Üniversitesi, 

İstanbul Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesidir. Bundan dolayı bu üç 

kurum WoS veri tabanında Türkiye kaynaklı turizm yayınlarda etkili olan 

kurumlardır. En çok yayınının yayınlandığı ilk üç dergi olan Tourism 

Management, Sustainability ve Anatolia International Journal of Tourism 
and Hospitality Research dergileridir. 
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Kullanılan anahtar kelimelerin yapısı aynı zamanda henüz çalışılmamış 

alanlar hakkında fikir vermektedir. Ez an tekrarlanan yöneticiler, şehirler, 

ticaret, çevre kalitesi, bilgi, Avrupa, genel memnuniyet, yavaş şehir, turizm 

destinasyonu, şehir pazarlaması, turizm giderleri, ulaşım, sanal gereklik, 

davranışsal niyet ve enerji verimliliği gibi kelimelerin ileride turizm 
alanında çalışılabilecek konulardan bazılarını göstermektedir. 

Alandaki temel yayınların Tosun (2000), Kozak (2001), Tosun (2002), 

Baloğlu (2001) ve Katırcıoğlu (2009) olduğu söylenebilir. Türkiye 

kaynaklı turizm konulu yayınlarda en çok atıf alan yazarlar Katırcıoğlu, 

S.T., Kozak, M., Tosun, C., Alola, A.A. ve Çetin, M.’dir. Ortak atıf 

analizine göre yayınlarda en çok atıf yapılan yayınlar ise Katırcıoğlu, S.T., 

Pesaran, M.H., Kozak, M., Tosun, C. ve Hall, C.M. şeklindedir. 
Çalışmanın kısıtlarından biri sadece WoS veri tabanındaki yayınların 

analize tabi tutulmasıdır. Gelecek çalışmalarda diğer veri tabanlarındaki 

yayınlarda bibliyometrik olarak analiz edilerek karşılaştırma yapılabilir. 

Türkiye kaynaklı turizm yayınlarının diğer ülkeler ile karşılaştırılması 

yapılabilir. Ayrıca gelecek yıllarda WoS veri tabanındaki veriler tekrar 

analiz edilerek alandaki çalışmaların nasıl bir eğilim gösterdiği 

belirlenebilir. 
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ÖZET 
Günümüzde toplumun spor bilincinde ve alışkanlıklarında gözlenen artış 

spor turizminin popülaritesinin artmasına zemin hazırlamıştır. Spor 

yapmak sadece sağlıklı bireylerin değil engelli bireylerin de en doğal 

hakkıdır. Engelli bireylerde hiçbir engeli bulunmayan bireyler gibi zinde 

kalmak, sosyalleşmek, stres atmak vb. sebeplerle sporla uğraşmaktadırlar. 

Dünyada engelsiz turizm ve spor turizmine verilen önemin artmasıyla 

birlikte engelli amatör ve profesyonel sporcular, katıldıkları spor turizmi 

faaliyetlerinden olumlu yönde etkilenmektedir. Engelli sporcuların engel 

türlerine uygun olarak seçtikleri spor branşları ile ilgili faaliyetleri sağlıklı 

bireyler ile aynı spor alanlarında gerçekleştiriyor olmaları turizme önemli 

katkılar sağlayacaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmeler Denizli’de 

bulunan 2 özel eğitim kurumunda bulunan engelli sporcular ile 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmada elde edilen verilere 30 Nisan-31 
Mayıs 2022 tarihleri arasında 43 engelli sporcu ile yapılan görüşmeler 

sonrasında ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre engelli sporcuların spor 

alanlarındaki ekipman yetersizlikleri nedeniyle problem yaşadıkları tespit 

edilmiştir. Engelli sporcuların sportif faaliyetlere daha sık katılmak 

istedikleri ancak spor günlerinin yetersiz olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Araştırma sonucunda Denizli’nin spor turizmi faaliyetlerinin engelli 

sporculara daha uygun düzenlemeler sağlanarak sporcuların teşvik 

edilmesi gerektiği ortaya çıkarılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Engelsiz turizm, Spor turizmi, Engelli sporcular, 
Denizli.  
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EVALUATION OF THE BARRIERS OF DISABLED ATHLETES 
ACCESS TO SPORTS WITHIN THE SCOPE OF SPORTS 

TOURISM 
 

ABSTRACT 
Today, the increase in the sports awareness and habits of the society has 
paved the way for the increase in the popularity of sports tourism. Doing 
sports is the most natural right of not only healthy individuals but also 
disabled individuals. Like individuals with no disabilities, people with 
disabilities need to stay fit, socialize, relieve stress, etc. They are involved 
in sports for reasons. With the increasing importance given to barrier-free 
tourism and sports tourism in the world, disabled amateur and professional 
athletes are positively affected by the sports tourism activities they 
participate in. The fact that the disabled athletes carry out the activities 
related to the sports branches they choose in accordance with the disability 
types in the same sports fields as the healthy individuals will make 
significant contributions to tourism. Semi-structured interview technique, 
one of the qualitative research methods, was used in the study. Interviews 
were held with disabled athletes in 2 private education institutions in 
Denizli. The data obtained in the research were obtained after interviews 
with 43 disabled athletes between 30 April and 31 May 2022. According 
to the findings, it has been determined that the disabled athletes have 
problems due to the lack of equipment in the sports fields. It has been 
revealed that disabled athletes want to participate in sports activities more 
often, but sports days are insufficient. As a result of the research, it has 
been revealed that Denizli sports tourism activities should be encouraged 
by making more appropriate arrangements for disabled athletes. 
Keywords: Barrier-Free tourism, Sports tourism, Disabled athletes, 
Denizli. 
 
1. GİRİŞ  

Turizm genel olarak ekonomiye olumlu etkiler sağlayan ve dünyada 

hızlı büyüyen endüstrilerden biridir (Holjevac, 2003, s. 35-37). Gittikçe 

büyümekte olan turizm endüstrisi pekçok farklı alternatif turizm türlerini 

de içinde barındırmaktadır. Alternatif turizm türlerinden biri olan spor 

turizm endüstrisindeki gelişmeler ve teknolojik alandaki olumlu büyümeler 

spor kavramının günümüzde ve gelecekte başarılı çalışmalara olanak 

sağlayacağı belirtilmiştir. Spor turizmi diğer turizm türlerine kıyasla 

ülkelerin yatırım yapmak amacıyla birbiriyle yarış haline girdiği bir turizm 

çeşididir (Tumer ve Rosentraub, 2002, s. 489). Spor turizminin diğer turizm 

türlerine faaliyetleri doğrultusunda olumlu etkiler sağladığı bilinmektedir. 

Örneğin konaklamalardaki artış, spor alanındaki başarılarının reklam ve 
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tanıtım faaliyetleri doğrultusunda uluslararası alanda ülke tanıtımına 

olumlu etkiler sağlamakta olduğu görülmektedir (Dewyer ve Mistilis, 

2000, s. 175- 177). 
Türkiye’de engelli olmak toplum düşüncesinde çaresizlik, acıma sebebi 

ve herhangi bir iş yapamama durumu olarak belirtilmektedir (Müftüoğlu, 

2006, s. 183). Engelsiz turizm literatürü incelendiğinde engelli bireylerin 

spor turizmi ve diğer turizm faaliyetlerine katılım sağlama noktasında bir 

takım erişim engelleri ile karşı karşıya kaldıkları bilinmektedir. Bunların 

en başında çevresel tasarımın erişilebilir olmamasından kaynaklı sebepler 

yer almaktadır.  Engelli bireylere yönelik yapılacak çalışmalar sadece 

engelli bireyleri değil tüm toplumu ilgilendirmektedir. Çevresel kaynaklı 

sorunların kapsamlı bir şekilde erişilebilirliği sağlanarak her bireyin ortak 

mekanı olarak oluşturulmalıdır (Meriç, 2020, s. 2393). İç mekan alanlarının 

engelli bireylerin kullanıma uygun erişilebilir düzenlemeler sağlanarak 

oluşturulmalıdır. Spor alanları başta olmak üzere otel ve yeme-içme 

işletmeleri gibi alanlarda merdiven ve rampaların kaygan veya sert zemin 

ile kaplı olmalıdır (Balcı, 2021, s. 107). Özellikle engelli asansörlerin sesli 

anons ve Braille alfabe uyarılı olması önem teşkil etmektedir. Koridorların 

iki tekerlekli sandalye geçişine elverişli olarak tasarlanması, iç mekanlarda 

uyarıcı levha ve işaretlerin engelli bireylere uygun düzenlenmiş olması 

gerekmektedir (Bulgan, 2014, s. 52-54). 
Yapılan bu araştırmada engelli sporcuların spor tesislerinde yaşamakta 

oldukları erişim engellerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 

Denizli ilinde bulunan özel eğitim okullarının spor kulüplerinde bulunan 

engelli sporcular ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler 

doğrultusunda engelli sporcuların spor alanlarında yaşadıkları 

erişilebilirlik sorunlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bulgular kısmında 

görüşmelerden elde edilen veriler doğrultusunda kodlamalar oluşturularak 

temalara yer verilmiştir. Kodlama ve temalardan oluşturulduktan sonra 

yorumlanarak her tablo altına ifadeler oluşturulmuştur. Çalışmanın 

sonucunda engelli sporcuların spor alanlarına ulaşım noktasında sorunlar 

yaşadığı ve spor alanlarında müsabakalar düzenlenirken engelli sporcuların 

göz arda edildiği ortaya çıkarılmıştır.  
 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  
2.1. Spor ve Turizm Arasındaki İlişki 

Spor, bireylerin belirli kurallar çerçevesinde rekabet ortamı içinde 

bireyleri olumlu yönde etkileyerek katılım sağladıkları aktivitelerdir 

(Toramanlı, 2014, s. 8). Bireylerin spor faaliyetlerine katılım 

sağladıklarında iyi zaman geçirmek ve zevk almak gibi hedefleri 

bulunmaktadır. Pigeassou’a göre spor turizmi uluslararası açıdan 

gelişmekte olan bir turizm çeşidi olup bireylerin spor faaliyetlerine aktif 
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katılım sağlayabilmesine yönelik farklı seçenekler sunmaktadır (Pigeassou, 

2004, s. 287). Spor turizmi, bireylerin ulusal ve uluslararası alanda katılım 

sağlamak veya izlemek amacıyla bir yerden bir yere seyahat etmesi olarak 

belirtilmiştir (Kurtzman ve Zauhar, 1999, s. 27).  Başka bir tanıma göre 

spor turizmi, spor etkinliklerinin bireylere aktif veya pasif katılımının 

sağlanması doğrultusunda gerçekleşen turizm çeşididir (Turca, Riley ve 

Swart, 2002, s. 6).  
Dünya Turizm Organizasyonu ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi; spor 

turizmi arasındaki ilişkiyi bağlarının güçlendirilerek spor turizm 

faaliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların gittikçe artacağını 

belirtmiştir (Gibson, 1998, s. 155-156). Ulusal alanda spor turizmi ise son 
25 yıl içerisinde gelişmeler göstermektedir (Karadeniz ve Güdük, 2020, s. 

117). Spor aktivitelerinin sayılarının artırılarak, spordaki üretkenlik ve 

gelişim üzerine yoğunlaştırdığında uluslararası alanda da spor turizmi 

açısından gelişim sağlamaktadır (Toramanlı, 2014, s. 10). 
Spor aktiviteleri bireylerin eğilimleri ve öğrenmek istedikleri durumlar 

doğrultusunda organize edilerek pazarlanmaktadır. Son yıllarda her yaştaki 

ki bireyin spor seyahatlerine katılım sağladığı ve bu açıdan artışların 

olduğu belirtilmiştir (Toramanlı, 2014, s. 18). Büyük organizasyon 

gerektiren spor aktiviteleri ve turizm arasında büyük bir ilişki görülürken, 

büyük organizasyonlara oranla küçük organizasyon gerektiren spor 

aktivitelerinin önemsenmediği gözlemlenmiştir (Higham, 1999, s. 82-84). 
Türkiye, coğrafi konumu dolayısıyla spor turizmi potansiyelinin yüksek 

olduğu ve dört mevsim spor faaliyetlerinin yapılabileceği nadir ülkelerden 

biridir. Türkiye’de yaz ve kış sporları olarak gerekli yatırımların ön planda 

tutulduğu bu alanda çalışmaların artırıldığı gözlemlenmektedir 

(Osmanoğlu, 2017, s. 14). 
Spor turizmi, ekonomik açıdan kısa vadede ve uzun vadede büyük 

getireler olanak sağladığından ekonomik olarak da görülmektedir. Spor 

faaliyetlerine katılım sağlayan turistlerin gittikleri bölgede yapmış 

oldukları harcamalar doğrudan etki sağlamaktadır. Spor faaliyetlerine katkı 

sağlayan sektörlerin harcamaları doğrultusunda kazanılan gelir doğrudan 

etki sağlarken, elde edilen gelirlerin bölge halkına kazandırılmasında 

oluşan maddi kaynak ise teşvik etkisi olarak tanımlanmaktadır (Duman, 

Şahin, Uluç ve Bulut, 2021, s. 375).  
Spor turizmi faaliyetlerine ev sahipliği olarak katılım sağlayan 

ülkelerin; otel işletmelerine, alışveriş merkezlerine ve buna benzer tesislere 

turistlerin yararlanılması sağlanmaktadır (Bektaş, 2010, s. 20). TÜRSAB, 

dünyada turizm faaliyetlerinin 2014 yılında 1,2 trilyon ekonomik büyüme 

göstermesiyle spor faaliyetlerini hem izlemek hem de seyahat etmek 

amacıyla gelen turistlerin yaklaşık olarak 180 milyar dolarlık rakama 

dayandığını belirtmektedir (TÜRSAB, 2014). 
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Spor turizminin olumlu etkileri incelendiğinde; Uluslararası spor 

faaliyetleri incelendiğinde sporcu sayılarındaki artış spor turizmi pazarını 

olumlu yönde etkilemekte olduğu görülmektedir. Ayrıca   sporcuların 

eğitim ve antrenmanları doğrultusunda gerçekleştirdikleri seyahatler de 

önemli fırsatlar yaratmaktadır.  Örneğin uluslararası spor turizmi açısından 

tercih edilen Antalya, golf ve futbol turizminde en çok tercih edilen 

şehirlerimizdendir (Salici ve Özdaşlı, 2016, s. 41). Olumlu etkileri 
konusunda arkeolojik ve tarihi değerlerin korunması, uluslararası açıdan 

kalitenin yükselmesi, alt yapı sorunlarının düzenlenmesi olarak 

belirtilmektedir. 
Spor turizmi olumlu etkileri olduğu kadar olumsuz etkileri de 

mevcuttur. Spor turizminin olumsuz etkilerinin en başında toplumsal, 

çevresel kirliliğe sebep olması yer almaktadır. Bir diğer olumsuzluk ise 

spor müsabakalarında taraftarların olumsuz hal ve hareketlerinden kaynaklı 

ulusal/uluslararası açıdan büyük bir sosyo-politik sorun teşkil etmesi 
dikkati çekmektedir. Örneğin Türkiye’de 1967 yılında gerçekleşen spor 

organizasyonunda Sivas Spor ve Kayseri Spor futbol maçı oynanmıştır. 

Maç esnasında 43 bireyin vefat ettiği ve birçok kişinin yaralandığı kötü bir 

olay yaşanmıştır. Bu olay doğrultusunda iki şehir arasında düşmanca ve 

olumsuz bir düşünce yaklaşımı benimsenmiştir (Akın, 2015, s. 21-22). 
Spor turizmi, ekonomide iş olanaklarının artırılması ve tüm sektörlerin 

de ticari işlem ve olanaklardan yararlanılmasıyla ekonomiye olumlu etkiler 

sağlamaktadır (Toramanlı, 2014, s. 23). Spor faaliyetlerindeki yoğun talep 

artışı doğrultusunda yatırım olanaklarına ağırlık verilerek yüksek gelir 

sağlamak amaçlanmıştır (Bektaş, 2010, s. 12). Birleşik Krallık’da spor 

faaliyetlerinden elde edilen gelirler doğrultusunda futbol branşının diğer 

spor dallarına oranla daha fazla ekonomik getiriye sahip olduğu 

belirtilmiştir. Ülke ekonomisinin günlük kazancı incelendiğinde; 

tırmanmada 132.640 £, yüzmede 251.781 £, badmintonda 158.009 £ 

ekonomik kazanç sağlarken futbolda bu gelir 1.767.006 £ oranında olduğu 

görülmektedir (Salici ve Özdaşlı, 2016, s. 37). 
Spor turizminin gelişmesinde teknolojik faktörlerinde önemli bir yeri 

vardır. Spor ekipmanlarındaki gelişimler ve ulaşım imkanlarının yeterliliği 

spor turizme önemli katkılar sağlamıştır. Son olarak spor turizminin 

gelişmesinde değer ve tutum faktörlerindeki değişimler doğrultusunda 

gelişmelere olanak sağlamıştır. Bu doğrultuda bireylerin boş zamanlarını 

değerlendirmek amacıyla spor faaliyetlerine yönelmesi ve spor turistlerinin 
artışı olumlu etkilemektedir (Bektaş, 2010, s. 12-13). Şekil 1’de spor 

turizmi türlerine yer verilmiştir.  
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Şekil 1. Spor Turizmi Türleri 

 
Şekil 1 yazar tarafından oluşturulmuştur. Aktif spor turizmi, amatör 

veya profesyonel bireylerin katılım sağladığı spor faaliyetleridir. Bu spor 

türleri içerinde, kayak, tenis, sörf yer almaktadır.  Dünyada spor turizm 

faaliyetleri sportif karşılaşmalar ve olimpiyatlara katılım sağlama veya 

izleme sansı yakalayacaktır. Nostalji spor turizmi, misafirlerin ziyaret 

ettikleri tarihsel mekân veya ün kazanmış alanlar olarak belirtilmiştir. 

Örneğin Japonya/Tokyo’da bulunan ünlü beysbol salonunun yılda 

300.000’den daha fazla turistti çekmesi, Nike firmasının spor ürünlerini 

reklam tanıtımlarında nostaljik görüntüler kullanılmamasıdır (Toromanlı, 

2014, s. 14-17). Spor olayı turizmi, olimpiyatlara ve dünyadaki sportif 

faaliyetlere turist çekme potansiyeline sahip spor faaliyetleridir (Akın, 

Akın ve Öztürk, 2016, s. 1934). 
 

Tablo 1. Tarihsel Dönemlerde Ağırlıklı Olarak Tercih Edilen Sporların Dağılımları 
Dönem Spor Dalı 

1800 öncesi At Yarışı, Kriket, Golf, Kürek, Eskrim, Boks 
1820-1830 Yelkencilik, Atıcılık 
1840-1860 Futbol, Yüzme, Beyzbol 
1860-1870 Kayak, Bisiklet, Atletizm, Kano Yarışı 
1870-1880 Çim tenisi, Badminton, Hokey, Amerikan Futbolu 
1880-1900 Jimnastik, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Buz Pateni, Halter, Buz 

Hokeyi 
1900 sonrası Hentbol, Aikido, Duvar Tenisi, Karete 

Kaynak: Yavaş, 2005:8 

 
Tablo 1’de spor faaliyetlerinde çeşitlilikleri doğrultusunda dönemsel 

tercih dağılımlarına yer vermiştir. 1800 öncesi ve 1900 sonrası arasındaki 

dönemlerde spor faaliyetlerinin alternatif turizm çeşitliliği sağlayarak yeni 

spor türlerinin arttığı gözlemlenmektedir.  
 
2.2. Spor Turizmi ve Engelsiz Turizm Arasındaki İlişki 

Özel olimpiyatlar dünyanın en büyük spor organizasyonudur. 

Olimpiyatların en önemli amacı, engelli bireylerin fiziksel ve sosyal 

becerilerine olumlu etkiler sağlamaktır (Fecske, 2008, s. 15). Engelli 

bireylere yönelik spor faaliyetleri 19. yüzyılın sonlarına doğru tekerlekli 
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sandalye ile yapılabilecek spor ve oyunlar organize edilerek başlamıştır. 

Engelli bireyler ilk kez 1960 yılında Roma Olimpiyatları’na katılım 

sağlamıştır. Sportif faaliyetlerde uluslararası alanda iki büyük 

organizasyona yer verilmektedir. İlk büyük organizasyon her dört yılda bir 

gerçekleşen Özel Olimpiyat Oyunları’dır. Bu olimpiyat 8 yaş ve üzeri 

zihinsel engelli bireylerin spor faaliyetlerini kapsamaktadır. Diğer büyük 

organizasyon ise Paralimpik Oyunlarıdır (Yıldırım, 2013, s. 303).   
Spor bireylerin mutlu ve sağlıklı yaşam için gerek duyduğu bir 

ihtiyaçtır. Engelli bireylerin de hayatlarında yaşadıkları olumsuzluklar ile 

başa çıkabilmek amacıyla spor faaliyetlerine yönelmekte ve yaşam 

motivasyonlarını olumlu yönde etkilemeye çalışmakta oldukları 

bilinmektedir. Engelli bireyler hangi engel türüne sahip olursa olsun 

egzersiz aktiviteleri ve hareket aktivasyonu bireylerde haz uyandırmaktadır 

(Tenikeci ve Erkul, 2013, s. 138). 
Günümüzde engelli bireylerin spor faaliyetlerine katılımlarında büyük 

bir artış oluşmuştur. Engelli bireylerin spor faaliyetlerine aktif katılımının 

sağlaması, spor merkezlerine ulaşım sağlarken uygun ulaşım araçlarının 

tercih edilmesi, spor merkezlerinin engelli bireylere yönelik hizmetlerinin 

oluşturulması ve engelli sporcuları yetiştirmek amacıyla antrenörlerin 

engelli eğitim formasyonuna sahip olmaları gerektiği belirtilmiştir (Spor 

Genel Müdürlüğü Stratejik Plan, 2015-2019, s. 31). 
3289 sayılı Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun 2. maddesinde belirtilen engelli bireylerin spor 
aktivitelerinde bulunabilmesine yönelik ifadeleri şu şekildedir; “spor 

alanlarının engelli bireylere uygun olmasının sağlanması, spor 

aktivitelerini destekleyici teknolojik gelişimler, spor aktivitelerinde gerekli 
araç-gerecin sağlanması, engelli bireylerin spor faaliyetlerini desteleyecek 

kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinin yapılması” şeklinde görev ve 

sorumlulukları belirtilmiştir (Çınarlı ve Kocakoç, 2013, s. 12). Fiziksel 

engelli bireyler ve diğer tüm engelli bireylere yönelik spor aktiviteleri 

bulunmaktadır. Engelli sporları arasında tekerlekli sandalye basketbolu 

engelli katılımcılara yönelik geniş bir katılım sağlamaktadır (Fecske, 2008, 

s. 14). Diğer spor faaliyetleri ise, atletizm, boccia, judo, eskrim, futbol, 
masa tesisi, yüzme, voleybol, halter, goalball, okçuluk, tekerlekli sandalye 

rugby ve tekerlekli sandalye tenis gibi branşlar üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Engelli bireylerin kış sporlarında aktif olarak bulunduğu alp kayağı, kuzey 

kayağı, buz pateni hız yarışı ve tekerlekli sandalyede curling gibi branşlar 

yer almaktadır (Yıldırım, 2013, s. 307). 
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Şekil 2. Engelli Bireylerin Spora Katılım Sebepleri 
 

Şekil 2 yazar tarafından oluşturulmuştur. Engelli bireylerin spor 

faaliyetlerine katılım sebepleri dört başlık altında toplanmıştır. Bu 

doğrultuda rehabilitasyon amaçlı yapılan sporlar fizyoterapist tarafından 

spor alanı seçilerek yetenekleri üzerine ağırlık verilmektedir. Rekreasyonel 

amaçlı yapılan sporlar, engelli bireylerin boş vakitlerini değerlendirilmesi 

amaçlı yapılan sporlardır. Yarışma amaçlı yapılan sporlar, belirli kurallar 

doğrultusunda diğer sağlıklı bireyler gibi yarışma disiplini içerisinde 

başarma hedefli olan sporlardır.  Son olarak tabloda belirtilen özel eğitim 

kurumlarında sunulan sporlar, engelli bireylerin koordinasyon ve kişisel 

gelişimlerinin geliştirilmesi amacıyla kurumların spor faaliyetlerine 

yönlendirmesidir.   
 
3. YÖNTEM  

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği, telefon ile görüşme tekniği, e-mail ile 
görüşme tekniği ve odak grup görüşme tekniği gibi birçok yöntem ile 

gerçekleşmektedir (Creswell ve Creswell, 2021, s. 188). Araştırma yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği doğrultusunda hazırlanan görüşme 

formunun görüşmeye katılım sağlayacak bireylere sorulması ve bireylerin 

verdikleri yanıtları kapsamaktadır (Böke, 2009, s. 291). Araştırmada elde 

edilen veriler 30 Nisan-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında engelli sporcular 

ile gerçekleştirilen görüşmeler doğrultusunda elde edilmiştir.  
Araştırma kapsamında görüşme formu hazırlanılmıştır.  Hazırlanan 

görüşme soruları 5 adet demografik soru, 16 adet açık uçlu sorudan 

oluşmaktadır. Görüşme soruları, Courtney’in 2018 yılında yapmış olduğu 

“an exploration of experiences in disability sports and mainstream sports 

environments for adolescents and young adults with physical disabilities” 

başlıklı çalışmasından, Dodd’in (2017) “accessible football stadia in 
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england  what represents meaningful provision for wheel chair users and 
how can it be achieved” çalışmasından, Helmer, Panetta, Pimentel, Renker 

ve Sawanec’in 2017 yılında yapmış olduğu olduğu “parents perspectives 

on the participation of children with disabilities in community-based youth 
sports” çalışmasından, Pierre’in (2018) “development and acquisition of 

knowledge of youth sport coaches in disability sport” çalışmasından, 

Osmanoğlu’nun (2017) Spor Turizmi Yapan Otel İşletmelerinin Hizmet 

Kalitesinin Sporcular Açısından Değerlendirilmesi” çalışmasından ve 

Tatar’ın (2018) “Spor Yapan ve Yapmayan Bedensel Engellilerin Yaşam 

Doyumlarının Karşılaştırılması” çalışmalarından yararlanılarak 

hazırlanılmıştır. 
Araştırmada elde edilen veriler; nitel araştırma yöntemi olan görüşme 

tekniğinden yararlanılarak, Denizli’de bulunan özel eğitim kurumlarındaki 

engelli sporcular ile gerçekleştirilen görüşmeler aracılığı ile sağlanmıştır. 

Görüşmelere 2 özel eğitim kurumundan 43 engelli sporcu katılmıştır. 

Öncelikle görüşme sağlanması planlanan özel eğitim kurumları ile 

randevular talep edilmiş olup okul yönetiminin vermiş olduğu tarih ve 

saatte, engelli sporcular ile yüz yüze görüşülmüştür. Araştırmaya katılım 

gönüllük esasına bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. Görüşme öncesinde 

Süleyman Demirel Üniversitesi Etik Kurulu’ndan gerekli tüm izinler 

alınmıştır. Görüşmeler 30 Nisan- 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında engelli 

sporcular ile gerçekleştirilmiştir. Öncelikle görüşme sağlanması planlanan 

özel eğitim kurumları ile randevular talep edilmiş olup okul yönetiminin 

vermiş olduğu tarih ve saatte, engelli sporcular ile yüz yüze görüşülmüştür. 

Görüşmeler okul yönetimi ve engelli sporcularının ebeveynlerinden 
gönüllülük esasına dayalı gerçekleştirilmiştir. Görüşme öncesinde gönüllü 

katılım formunu okuyup onaylamaları sağlanmış ve isim bilgileri gizli 

tutulmuştur. Görüşmenin tamamlanmasıyla katılım sonrası bilgilendirme 

formu paylaşılmıştır. Görüşmede geçersiz form bulunmamaktadır.  

Araştırmaya katılan engelli sporculara K1’den başlayarak K43’e kadar 

kodlar verilmiştir.  
Araştırma doğrultusunda, spor tesislerinin engelli sporculara sunmakta 

oldukları hizmetlerin engelli sporcular için yeterlilik düzeylerinin tespit 

edilmesi amaçlanmıştır. Engellilerin ve engelli sporcuların spor alanlarında 

veya müsabakalarda erişilebilirliğinin tespit edilmesine yönelik çok az 

çalışmanın olması ve Denizli ilinde bu değerlendirilmenin yapıldığı bir 

çalışmaya rastlanılmamış olması araştırmanın önemli olduğunu 

düşündürmektedir.  
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4. BULGULAR 
Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda engelli sporcuların 

görüşme sorularına vermiş oldukları yanıtlar tablolaştırılarak 

özetlenmektedir. Tablo 2’de araştırmaya dahil edilen 43 engelli sporcuya 
ait olan tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. 

  
Tablo 2. Engelli Sporculara İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Cinsiyet  Frekans (f) % 
Kadın 15 35 
Erkek 28 65 
Yaş Aralıkları 
10-18 11 25 
18-24 18 42 
25-34 9 21 
35-45 5 12 
45  ve üzeri - - 
Medeni Durumu 
Evli 3 7 
Bekar 40 93 
Eğitim Durumu 
İlkokul 6 14 
Ortaokul 26 60,4 
Lise 7 16,2 
Önlisans 4 9,3 
Lisans - - 
Yüksek Lisans - - 
Aylık Gelir Durumu 
Engelli Maaşı  12 28 
Memur Maaşı 2 4,6 
Asgari Ücret 5 11,6 
Ögrenci Bursu 1 2,3 
Belirtilmemiş 23 53,4 
Toplam 43 100 

 
Tablo 3’e bakıldığında; araştırmaya katılan engelli sporcuların 15’inin 

%35’lik bir oranla kadınlardan ve 28’inin %65’lik bir oranla erkek 

sporculardan oluşmakta olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan 

engelli sporcuların yaş aralıkları incelendiğinde %11’inin 10-18 yaş 

aralığında, %42’sinin 18-24 yaş aralığında, %21’inin 25-34 yaş aralığında 

ve %12’sinin 35-45 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Araştırmaya 

katılanların %14’ünün ilkokul, %60,4’ünün ortaokul, %16,2’sinin lise ve 

%9,3’ünün önlisans mezunu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların 

aylık gelir durumları incelendiğinde %28’inin engelli maaşı, %4,6’sının 

memur maaşı, %11,6’sının asgari ücret aldığı, %2,3’ünün ise öğrenci 
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bursundan yararlandığı ortaya çıkmıştır. %53,4’ünün herhangi bir gelir 
kaynağının olmadığı belirtilmiştir.  
 
Tablo 3. Engelli Sporcuların Spor Branşlarına Göre Dağılımı 

Engelli Bireylerin Spor Branşlarının Tercih 

Durumu 
f % 

Ampute Futbol 10 23 
Futbol 6 14 
Oturarak Voleybol 1 2,3 
Voleybol 5 11,6 
Tekerlekli Sandalye Basketbolu 3 7 
Basketbol 3 7 
Hentbol 1 2,3 
Masa Tenisi 3 7 
Bocce 2 5 
Santraç 1 2,3 
Atletizm 8 18,4 
Toplam  43 100 

 
Tablo 3’de araştırmaya dahil edilen engelli sporcuların ilgilendikleri 

spor branşlarının dağılımlarına yer verilmiştir. Tablo 3’e bakıldığında, 

%23’ünün ampute futbol, %18,4’ünün atletizm, %14’ünün futbol, 

%11,6’sının voleybol spor branşı ile ilgilendikleri belirtilmiştir. %7’sinin 

tekerlekli sandalye basketbolu, %7’sinin basketbol, %7’sinin masa tenisi, 

%5’inin bocce, %2,3’ünün oturarak voleybol, %2,3’ünün hentbol ve 

%2,3’ünün santraç sporu ile ilgilendikleri tespit edilmiştir. Araştırmaya 

dahil edilen engelli sporcular doğrultusunda en fazla tercih edilen spor 

branşlarından %23 ampute futbol olduğu tespit edilmiştir.  
 

Tablo 4. Engelli Sporcuların Spor Takımına Katılma Durumu 
Spor Takımına Katılma Durumu f % 
Aile 12 28 
Arkadaş  5 12 
Öğretmen 10 23 
Bireysel İstek 16 37 
Toplam 43 100 

 
Tablo 4’de engelli sporcuların spor takımına katılma fikrine kimin 

yönlendirmesi doğrultusunda başladıkları bilgisi yer almaktadır. Bu 

bağlamda engelli bireylerin %28’inin ailesi tarafından spora 

yönlendirildiği, %23’ünün öğretmenler tarafından yönlendirildiği, 

%12’sinin arkadaşlarının spor faaliyetlerine katılım sağlaması 

doğrultusunda bireylere spora katılma istediği uyandığı için katılım 
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sağladıkları ve %37’sinin ise kendi istekleri doğrultusunda spor takımına 

katıldığını belirtikleri ortaya çıkarılmıştır. 
 Bahsedilen durum için örnek katılımcı görüşleri aşağıda yer almaktadır. 
 “Görme engelliler derneği aracılığı ile spor becerim fark edildi. 

Çünkü dışarıdan bakıldığında görme sorunu olan insanlar spor yapamaz 

diye bir algı var. Ben en azından kendi çevreme bu imkansızlığı 

başardığımı kanıtladım” (K1). 
 “Ablamın herhangi bir engeli yok. Birçok spor ile ilgilenmekte 

bende ablamın desteği ile spora sıcak yaklaştım. Profesyonel olmasa da 

spor yapmak bana iyi geliyor” (K4). 
 “Okulumda beden eğitimi öğretmeninin bana destek olmasıyla 

sporu sevdim ve hala devam etmekteyim” (K35). 
Katılımcı görüşleri incelendiğinde engelli bireylerin spora karşı olumlu 

yaklaşım sergiledikleri ve engellerinin spor yapmaya engel olmadığını 
belirtilmişlerdir.  Buda engelsiz turizmin spor turizmine olumlu etkiler 

sağlayacağı ve spora olumlu yönden ilgi barındıran her engelli bireyi spora 

kazandırılması üzerine çalışmalar yürütülmesi büyük önem taşıyacaktır. 
Tablo 5’de engelli bireylerin spora katılma sıklığının mevcut durumunu 

gösteren veriler yer almaktadır. 
 

Tablo 5. Engelli Sporcuların Spora Katılma Sıklığının Mevcut Durumu 
Spor Aktivitelerine Katılım Sıklığının Mevcut 

Durumu 
f % 

1 gün 11 25 
2 gün 11 25 
3 gün ve üzeri 21 49 
Toplam 43 100 

 
Tablo 5’de yer alan engelli sporcuların spor takımına katılım sıklığı 

incelendiğinde %25’inin 1 gün, %25’inin 2 gün ve %49’unun 3 gün ve 

üzeri spora katılım sağladığı görülmektedir. Bu bağlamda engelli bireylerin 

spor aktivitelerine %49’unun daha fazla vakit ayırdığı elde edilen veriler 

doğrultusunda tespit edilmiştir. 
Bahsedilen durum için örnek katılımcı görüşleri aşağıda yer almaktadır. 
“Antrenmanlar arttırılmalı ve kendimizi daha çok geliştirmeliyiz” 

(K39). 
“Antrenmanların artmasıyla başarımız artıyor. Şehir yolculuklarımız 

çok oluyor ve yeni yerler görmek beni çok motive ediyor” (K32). 
“İlk zamanlar bir gün spor yapardım. Şimdi üç gün spor yapmak beni 

daha mutlu hissediyorum” (K28). 
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Tablo 6. Engelli Sporcuların Spor Yapma Amacı 
Spor Yapma Amacı f % 

Hobi 17 39,5 
Sağlık 14 32,5 
Hobi ve sağlık   12 28 
Toplam 43 100 

 
Tablo 6’da engelli sporcuların spor yapma amacına dair veriler yer 

almaktadır. Elde edilen veriler doğrultusunda engelli sporcuların 

%39,5’inin hobi amacıyla, %32,5’inin sağlık amacıyla ve %28’inin hem 

hobi hem de sağlık amacıyla spor yaptıklarını belirttikleri tespit edilmiştir.  
Bahsedilen durum için örnek katılımcı görüşleri aşağıda yer almaktadır. 
 “Spor yapmak sağlığıma iyi geliyor ve kendimi çok mutlu 

hissediyorum. Herkes spor yapmalı” (K18). 
 “Yeni arkadaşlıklar edinmek için harika bir fırsat” (K26). 
 “Arkadaşlarımla hocamızın gözetimi altında doyasıya 

eğleniyoruz” (K37). 
Katılımcı görüşleri incelendiğinde engelli bireylerin kendilerine uygun 

düzeyde oluşturulmuş spor merkezlerinde erişilebilir imkan sunulması 

bireyleri spora karşı ilgilerini artırmıştır. Her alanda oluşturulacak 

erişilebilir imkanlar engelli bireylere farklı alternatifler sunacaktır.  
 

Tablo 7. Engelli Sporcuların Spor Amaçlı Seyahatlere Erişilebilirliği 
Seyahatlere Erişilebilirlik f % 
Erişim engeli yoktur 3 7 
Erişim engeli vardır 40 93 
Toplam 43 100 

 
Tablo 7’de engelli sporcuların spor amaçlı seyahatlere erişilebilirlik 

durumunu gösteren veriler yer almaktadır. Bu bağlamda tabloda yer alan 

engelli sporcuların görüşleri incelendiğinde %7’sinin spor seyahatlerinde 

sorun yaşadığı, %93’ünün ise spor seyahatlerinde sorun yaşadıklarını 

belirttikleri ortaya çıkarılmıştır.  
Bahsedilen durum için örnek katılımcı görüşleri aşağıda yer almaktadır. 
 “Servis konusunda sorun yaşıyoruz. Bazen servis olmuyor, hocamız 

yardımcı oluyor ya da yol masrafımızı karşılıyor” (K18). 
 “Hocalarımız kendimiz gidebileceğimizi söyleyerek otobüs kartı 

çıkarttı ve herkes gibi gelip gitmek çok mutlu edici” (K21). 
 “Sporum haftada iki gün olduğu için servis yok. Ailem getirip 

götürüyor” (K39). 
Katılımcı görüşleri incelendiğinde engelli bireylerin maddi 

imkansızlıklar ve araçlardaki yapısal yetersizlikler nedeniyle spora erişim 

engelleri ile mücadele etmek zorunda kaldıkları anlaşılmaktadır. 
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Tablo 8. Engelli Sporcuların Spora Katılım Düzeyleri 

Engelli Sporcuların Spora Katılım Düzeyi f % 
Profesyonel 1 2,3 
Amatör 41 95,4 
Sedanter 1 2,3 
Toplam 43 100 

Tablo 8’de engelli sporcuların spora katılım düzeylerinin mevcut 

durumuna dair veriler yer almaktadır. Bu bağlamda %2,3’ünün profesyonel 

oyuncu, %2,3’ünün sedanter oyuncu ve %95,4’ünün amatör oyuncu 

olduğunu belirttikleri tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular araştırmaya 

katılan engelli bireylerin yaklaşık %96’sının amatör sporcu olduğunu 

göstermektedir.  
 

Tablo 9. Spor Alanlarında Hijyen Kurallarına Dikkat Edilip Edilmeme Durumu 
Hijyen Kurallarına Uygunluğu f % 
Hijyen kurallarına dikkat edilir 40 93 
Hijyen kurallarına dikkat edilmez 3 7 
Toplam 43 100 

 
Tablo 9’da engelli sporcuların spor alanlarında hijyen kurallarına dikkat 

edilip edilmeme durumuna dair veriler yer almaktadır. Elde edilen verilere 

göre %93’ünün spor alanlarında hijyen kurallarına dikkat edildiği, 

%7’sinin hijyen kurallarına dikkat edilmediğini belirttikleri tespit 

edilmiştir.  
Bahsedilen durum için örnek katılımcı görüşleri aşağıda yer almaktadır. 
“Maç alanları ve soyunma odaları günlük temizleniyor. Sadece 

soyunma dolapları çok küçük” (K12). 
“Maç yapmadan önce her yer çok temiz. Bahçıvan sahayı temizledikten 

sonra bahçe kısmını düzenliyor” (K27). 
“Aktivite alanlarında yeterli hijyen sağlanmıyor (K42). 
Katılımcı görüşleri incelendiğinde engelli bireyler spor alanlarının 

hijyen kurallarına dikkat edilerek hizmet sunduğu bireyleri olumlu 

etkilemiştir. Soyunma odalarında bulunan materyallerin (örneğin dolap 

askı boyunun ampute basketbol oynayan engelli birey için askı boyunun 

düzenlenmesi vb.) engelli bireylere uygun erişilebilir hizmet sağlaması 

gerekmektedir. 
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Tablo 10. Soyunma Odalarının Engelli Sporcularına Uygunluğu 
Soyunma Odalarının Engelli Sporcularına 

Uygunluğu 
f % 

Uygun 12 28 
Uygun değildir 31 72 
Toplam 43 100 

 
Tablo 10’da engelli sporcuların soyunma odalarında yaşadıkları 

sorunlara dair veriler yer almaktadır. Bu bağlamda soyunma odaları 

%28’inin engelli bireye uygun düzeyde olduğu, %72’sinin engelli bireylere 

uygun düzeyde olmadığı belirtilmiştir.  
Bahsedilen durum için örnek katılımcı görüşleri aşağıda yer almaktadır. 
“Soyunma odaları çok havasız ve günde bir kez paspas atılıyor” (K42). 
“Soyunma odalarında herkes biranda hazırlanmaya başladığı için çok 

kalabalık oluyor. Soyunma odaları büyümeli ya da parça parça kişiler 

alınmalı” (K40). 
 
Tablo 11. Spor Alanlarının Erişilebilirliği 

Spor Alanlarının Erişilebilirliği f % 
Erişilebilir  4 9 
Erişilebilir değildir 39 91 
Toplam 43 100 

 
Tablo 11’de engelli sporcuların spor alanlarında erişilebilir durumuna 

ait veriler yer almaktadır. Elde edilen verilere göre %91’inin spor 

alanlarının erişilebilir olmadığını, %9’unun ise erişilebilir olduğunu 

belirttikleri tespit edilmiştir.  
Bahsedilen durum için örnek katılımcı görüşleri aşağıda yer almaktadır. 
 “Havanın yağışlı olduğu zamanlarda tekerlekli sandalyemin 

tekerlekleri ıslaklıktan kaygan oluyor ve zorlanıyorum” (K9). 
 “Spor aktivitelerine uygun tekerlekli sandalye vermeleri gerekir. 

Ama her istediğimiz hemen olmuyor çünkü çok pahalı” (K21). 
 “Engellilere göre parklar az olduğu için okul haricinde antrenman 

yapacağımız yerler kısıtlı. Okulda da haftada sadece iki gün saat olarak da 

kısıtlı zamanımız oluyor” (K30). 
Katılımcı görüşleri incelendiğinde engelli bireylerin spor alanların 

yetersizliğinin giderilebilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 

erişilebilir spor tesis sayılarını artırması ve engelli bireylerin aktif kullanım 

sağlayabilmesine yönelik hizmet sağlaması olumlu etkiler sağlayacaktır. 
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Tablo 12. Spor Alanlarının Acil Durum ve Bina Tesisatlarının Engelli Sporcularına 

Uygunluk Durumu 
Acil Durum ve Bina Tesisatının Engellilere Uygunluk 

Durumu 
f % 

Acil durum ve bina tesisatı engelli sporculara uygun  38 88,3 
Acil durum ve bina tesisatı engelli sporculara uygun değil 5 11,6 
Toplam 43 100 

 
Tablo 12’de spor alanlarının acil durum ve bina tesisatlarının engelli 

sporcularına uygunluk durumuna yer verilmiştir. Bu bağlamda %88,3’ünün 

acil durum ve bina tesisatının engelli sporculara uygun olduğu, %11,6’sının 

uygun olmadığını belirttikleri tespit edilmiştir.  
Bahsedilen durum için örnek katılımcı görüşleri aşağıda yer almaktadır. 
 “Spor yapmak için gittiğimiz yerlerde tekerlekli sandalyemi 

rampadan kaynaklı hareket ettirmekte zorlanıyorum” (K11).  
 “Spor alanlarına çocuklarına getiren aileler araçlarını ortalık yere 

park ediyorlar. Bizim tekerlekli sandalye ile geçmemiz zorlanıyor” (K22). 
 

Tablo 13. Spor Alanlarında Engelli Sporcular İçin Tasarlanmış Tabela ve 

Levhaların Olup Olmama Durumu 
Tabela ve Levhaların Uygunluk Durumu f % 
Tabela ve levha vardır 34 79 
Tabela ve levha yoktur 9 21 
Toplam 43 100 

 
Tablo 13’de spor alanlarında engelli sporcular için tasarlanmış tabela ve 

levhaların olup olmama durumuna yer verilmiştir. Bu bağlamda %79’unun 

tabela ve levhaların olduğuna, %21’inde tabela ve levhaların olmadığını 

belirttikleri tespit edilmiştir.  
Bahsedilen durum için örnek katılımcı görüşleri aşağıda yer almaktadır. 
“Spor hocamız ilk başladığımızda tabelaları öğretmişti” (K21). 
“Spora gittiğimde tabelalar hiç dikkatimi çekmedi. Bence dikkat 

çekecek şekilde düzenlenmeli ve bilgilendirilmeli” (K38). 
 

Tablo 14. Spor Müsabakalarında Görevli Hakem veya Personelin Engelli 

Sporculara Karşı Tutum ve Davranışlarının Uygunluk Durumu 
Hakem ve Personelin Tutum ve Davranışı f % 
Kötü - - 
İyi 24 56 
Çok İyi  19 44 
Toplam 43 100 

 
Tablo 14’de spor müsabakalarında görevli hakem veya personelin 

engelli sporculara karşı tutum ve davranışlarına dair bilgilere yer 
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verilmiştir. Bu bağlamda %56’sının kendine iyi davrandığı, %44’ünün çok 

iyi davranıldığını belirttikleri tespit edilmiştir. 
Bahsedilen durum için örnek katılımcı görüşleri aşağıda yer almaktadır. 

“Antrenmandayken hocam her konuda yardımcı oluyor. Zaten beni 

de takıma o almak isteyip teşvik etmişti” (K7). 
“Hocam ile antrenman yaparken çok mutluyum. Kendimi 

geliştirmem için tüyolar veriyor” (K20). 
“Başarılı olmamız için elinden geleni yapıyor. Başarılarımızda 

kazandığımız maçlarda mutluluktan ağlıyor” (K29). 
Katılımcı görüşleri incelendiğinde engelli bireylerin antrenman 

sırasında antrenörlerinin kendilerine ilgili ve anlayışlı yaklaşımları 

nedeniyle sporu daha çok sevmeye başladıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca 

engelli bireylerin yapabileceği sporlara yönlendirilmesi ve kendilerine 

inanmalarının sağlanması onları olumlu motive etmekte olduğunu 

düşündürmektedir. 
 

5. SONUÇ  
Engelli sporcuların spora erişim engelleri bulunmaktadır. Engelli 

bireylerin yaşamakta olduğu erişilebilirlik engellerinin spor alanlarına 

erişim ve fiziki şartlardan kaynaklı olduğu görülmektedir.    Engelli 

sporcuların hayata aktif olarak katılım sağlamalarında sporun yeri ve önemi 

büyüktür. Engelli sporcuların spora erişim engellerinin giderilerek spor 

yapmalarının sağlanması halinde daha fazla engelli sporcu yetiştirilmesine 

olanak tanınmış olunacaktır. Böylelikle ulusal ve uluslararası platformlarda 

daha fazla başarı elde edilmesi mümkün olacaktır.  
Yapılan araştırmada engelli sporcuların spor tesislerinde yaşadıkları 

sorunlar irdelenmiştir. Araştırmada Denizli’de bulunan 2 özel eğitim 

kurumundan 43 engelli sporcu ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Engelli 

sporcuların çoğunlukla amatör olarak sportif faaliyetlere katılım sağladığı 

belirlenmiştir. Spor müsabakalarında ilgili spor hocalarının engelli 

sporculara destek sağladığı ve rol model oldukları belirlenmiştir.  
Elde edilen bulgulardan engelli sporcuların sportif faaliyetler 

yapmaktan çok mutlu oldukları ancak kendilerine sunulan spor günlerinin 

yetersiz olduğunu ve antrenman yapabilecekleri alanların olmadığını 

belirttikleri tespit edilmiştir. Engelli sporcuların spor alanlarında bulunan 

ekipmanların yetersizlikleri konusunda sorunlar yaşadıkları ortaya 

çıkarılmıştır.   
Engelli bireylerin spor faaliyetlerinde katılımlarına destek sağlayan spor 

hocaları engelli bireylere karşı olumlu davranış göstermeleri, bireylerin 

spora karşı ilgilerini artırttığı ve motive oldukları görülmüştür.  
Yapılan araştırma sonucunda geliştirilen öneriler aşağıda yer 

almaktadır. 
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 Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından engelli sporcuların daha fazla 

sayıda spora katılımlarının sağlanması için spor tesislerinde 

engellilere yönelik gerekli yapısal düzenlemelerin yapılması ve 
gerekli ekipmanların temin edilmesi gerekmektedir. 

 Engelli sporcuların faydalanabileceği spor tesislerinin sayılarının 

artırılması gerekmektedir. 
 Engelli sporcuların belli dönemlerde katılım sağlayabileceği 

ücretsiz spor kampları düzenlenmelidir. 
 Samsun’da 2011 yılında gerçekleşen işitme engelliler olimpiyatları 

hem engelli hem de diğer sağlıklı bireyler tarafından yoğun talep 

gösterilen bir etkinliktir. Bu tarz oluşturulacak ulusal/ uluslararası 

olimpiyatlar veya etkinlikler engelsiz turizm ve spor turizm 
ilişkisini artıracaktır. 

 Engelli sporcuların ulaşım konusunda yaşadıkları sorunların 

giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  
 Spor ile uğraşan amatör ve profesyonel engelli sporculara devlet 

tarafından maddi destek sağlanması, onların spora erişim 

engellerini aşmalarını kolaylaştıracaktır. 
 Özel gereksinimli bireylerin ülkeden ülkeye, şehirden şehire 

değişiklik göstermekte olup çalışmanın diğer destinasyonlar içinde 

yapılması büyük önem taşımaktadır. 
 
KAYNAKÇA 
Akın, A. (2015). Spor Turizminin Etkileri Üzerine Bir Alan Araştırması, 

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(2), 20-30. Erişim adresi: 

2015_vol3_issue2_article3.pdf (jotags.org) 
Balcı, M. (2021). Engelli Turizmi Çanakkale. Trakya Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Edirne. Erişim adresi: Ulusal Tez 

Merkezi | Anasayfa (yok.gov.tr) 
Bektaş, F. (2010). Kaçkar Havzası Trekking Parkurlarının Spor Turizmi 

Bakımından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara. Erişim adresi: Ulusal Tez Merkezi | 

Anasayfa (yok.gov.tr) 
Böke, K. (2009). Örnekleme, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 

İstanbul:3. Baskı. 
Bulgan, G. (2014). Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört ve Beş Yıldızlı 

Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Isparta. 
Erişim adresi: Ulusal Tez Merkezi | Anasayfa (yok.gov.tr)  



75 

Creswell, J. W., Creswell, J. D. (2021). Araştırma tasarımı-nitel, nicel ve 
karma yöntem yaklaşımları (E. Karadağ, Çev. Ed.). Nobel Akademik 

Yayıncılık. 
Çınarlı, S. ve Kocakoç, N. (2013). Engelli ve Yaşlılar. Engelsiz İzmir 2013 

Kongresi Engelli Hakları Paneli, 5-14. Erişim adresi: Microsoft Word- 
Sempozyum_Kitap_2013_editli.doc (engelsizmir.org) 

Dewyer, L., Mellor R. ve Mistilis, N. (2000). A Framework for Assessing 
Tangible and lniangible Impact of Events And Convenions, Event 
Managenient, 6 (3): 175- 189. doi: 10.0000/096020197390257 

Duman S, Şahin H. M, Uluç E. A ve Bulut Ç. (2021). Spor Turizminin 
Türkiye Açısından Ekonomik Boyutu. Gaziantep Üniversitesi Spor 

Bilimleri Dergisi, 6(4), 367-383. Erişim adresi: 2062183 

(dergipark.org.tr) 
Fecske, C. J. W. (2018). An Exploration of Experiences in Disability Sports 

And Mainstream Sports Environments for Adolescents And Young 
Adults With Physical Disabilities. Dissertation. Degree of Doctor of 
Philosophy in Community Health in the Graduate College of the 
University of Illinois at Urbana-Champaign. 

Gibson, H. J. (1998). Active Sport Tourism: Who Parkticipates. Leisure 
Studies, 1 7: 155- 170. doi: 10.1080/026143698375213 

Higham, J. (1999). Sport as an Avenue of Tourisın Development: An 

Analaysis of The Positive and Negative Impacis of Sport Tourism, 
Current lssues in Tourism, 2 (1): 82-90. 

Holjevac, L. A. (2003). Managing the Quality of Sport Tourism Products 
and Services Guidelies for Croatia, Tourism Review, 58 (2), 35-37. 
Erişim adresi: Managing the Quality of Sports Tourism Products and 

Services — Guidelines for Croatia | Emerald Insight 
Karadeniz, E., Güdük, T. (2020). Mersin İli Spor Turizmi Potansiyelinin 

SWOT Analiziyle Değerlendirilmesi. Journal of Tourism Theory and 

Research, 6 (2), 115-129. https://doi.org/10.24288/jttr.69650. 
Kurtzman, J. ve Zauhar, J. (1999). The Virtual Sports Tourist. Journal of 

Sport And Tourism, 5(4). 25-36. doi: 10.1080/10295399908718673 
Meriç, S. (2020). Physically Handicapped Basketball Players Barriers in 

Social Life Scope with Health Problems Evaluation in Terms of 
Tourism, Journal of Turkish Tourism Research, 4(3): 2391- 2408. doi: 
10.26677/TR1010.2020.487 

Müftüoğlu, U. (2006). Tekerlekli Sandalye Kullanan Bedensel Engellilerin 

Kentsel Mekanları Kullanım Olanaklarının Trabzon Kent Merkezi 

Örneği Üzerinde İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, Trabzon. Erişim adresi: Ulusal Tez Merkezi | Anasayfa 
(yok.gov.tr) 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp


76 

Osmanoğlu, H. (2017). Spor Turizmi Yapan Otel İşletmelerinin Hizmet 
Kalitesinin Sporcular Açısından Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi, Doktora Tezi, Bolu. Erişim adresi: Ulusal Tez Merkezi | 
Anasayfa (yok.gov.tr) 

Pigeassou, C. (2004). Contribution to the Definition of Sport Tourism. 
Journal of Sport and Tourism, 9 (3), 287-289. 
doi:10.1080/1477508042000320205 

Salici, O. ve Özdaşlı, K. (2016). Türkiye Spor Turizminde Masa Tenisinin 
Yeri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, 3(6), 36-46. Erişim adresi: Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi» Makale» 

Türkiye Spor Turizminde Masa Tenisinin Yeri (dergipark.org.tr) 
Spor Genel Müdürlüğü Stratejik Plan, 2015-2019. Erişim adresi: 

*SGM_Stratejik Plan _ 2015-2019_ (04,01).pdf (gsb.gov.tr) 
(11.04.2022). 

Toramanlı, A. (2014). Spor Turizminde Olimpiyat Oyunları ve Spor 

Turizminin Gelişimine Katkıları. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Erişim adresi: 

Ulusal Tez Merkezi | Anasayfa (yok.gov.tr)  
Tumer, R S. ve M. S. Rosentraub, (2002). Tourism, Sports Anda the 

Centrality of Cities, Journal of Urban Affairs, 25 (5): 487-492. 
doi:10.11111467-9906.00133 

Turco, D.M., Riley, R.S., ve Swart, K. (2002). Sport Tourism. Fitness 
Information Technology Inc, Amerika Birleşik Devletleri. 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği-TÜRSAB (2014). Spor Turizmi 

Raporu. Erişim adresi: tursab-spor-turizmi-
raporu_12195_5670173.pdf. (14.04.2022). 

Yıldırım, N. Ü. (2013). Engelliler ve Spor. Engelsiz İzmir 2013 Kongresi 

Engelli Hakları Paneli, 303-311. Erişim adresi: Microsoft Word- 
Sempozyum_Kitap_2013_editli.doc (engelsizmir.org). 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://dergipark.org.tr/tr/pub/makuiibf/issue/26780/281785
https://dergipark.org.tr/tr/pub/makuiibf/issue/26780/281785
https://dergipark.org.tr/tr/pub/makuiibf/issue/26780/281785
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://doi.org/10.1111/1467-9906.00133


77 

YENİ NESİL TEKNOLOJİLERİN EKOTURİZME ENTEGRE 

EDİLMESİ: AKILLI EKOTURİZM 
 

Abdurrahman DİNÇ 
Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, a.dinc@erbakan.edu.tr 

 
Yunus TOPSAKAL 

Dr. Öğretim Üyesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi, topsakal.yunus@gmail.com 

 
 

ÖZET 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ekonomik endüstrilerin iş yapış 

şekillerini değiştirerek performanslarına etki etmiştir. Dünyanın önemli 

ve hızla büyüyen bir endüstrisi olan turizm endüstrisinin de yeni nesil 

teknolojilerden etkilenmesi kaçınılmazdır. Bundan dolayı, Endüstri 4.0 

devrimine yön veren bu yeni nesil teknolojiler turizm endüstrisinde 

önemli etkilere sahiptir. Ekoturizmde sürdürülebilir destinasyonlar 

yaratma, yerel ekosistemi koruma, pazarlama ve ekoturistlerin çeşitli 

ihtiyaçlarını karşılama amaçlı olarak BİT’ler önemli bir araç olarak 

görülebilir. Turizm endüstrisinde BİT’lere odaklanmış bazı araştırmalar 

olmasına rağmen, ekoturizm kapsamında BİT temelli yeni nesil 
teknolojiler konusuna odaklanan sınırlı sayıda araştırma mevcuttur. Bu 

araştırmada ekoturizm yönetiminde BİT temelli yeni nesil teknolojilerin 
kullanılma potansiyeli üzerine odaklanılmıştır. Araştırma kavramsal bir 

çalışmadır. Araştırmada BİT tabanlı yeni nesil teknolojilerin ekoturizmde 

yarattığı fırsatlar tartışılmıştır ve ekoturizmde destinasyon yöneticileri ile 

ekoturistler tarafından yeni nesil teknolojilerin kullanılmasına yönelik 

potansiyel belirlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: BİT, Yeni nesil teknolojiler, Ekoturizm, Akıllı 

ekoturizm. 
 
INTEGRATING NEW GENERATION TECHNOLOGIES FOR 

ECOTOURISM: SMART ECOTOURISM 
 
ABSRACT 
Information and Communication Technologies (ICT) has affected the 
performance of economic industries by changing the way they do 
business. It is inevitable that the tourism industry, which is an important 
and rapidly growing industry in the world, will be affected by new 
generation technologies. Therefore, these new generation technologies 
that lead the Industry 4.0 revolution have important effects in the tourism 
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industry. In ecotourism, ICTs can be seen as an important tool for 
creating sustainable destinations, protecting the local ecosystem, 
marketing, and meeting the various needs of ecotourists. Although there 
are some studies focused on ICTs in the tourism industry, there is limited 
research focusing on ICT-based new generation technologies within the 
scope of ecotourism. This research focuses on the potential of using ICT-
based new generation technologies in ecotourism management. Research 
is a conceptual study. In the research, the opportunities created by ICT-
based new generation technologies in ecotourism were discussed and the 
potential for the use of new generation technologies in ecotourism by 
destination managers and ecotourists was determined. 
Keywords: ICT, New generation technologies, Ecotourism, Smart 
ecotourism. 

 
1. GİRİŞ 

Yeni nesil teknolojilerin hızla gelişmesi ile Endüstri 4.0 çağı olarak 

isimlendirilen dördüncü endüstri devrimi gerçekleşmiştir. Bu çağda 

hayatımıza “akıllı” sıfatı girmiştir. Yeni nesil teknolojilerin ürün ve 

hizmetlere uygulanması “akıllı” olmanın temelinde yer almaktadır. 
Dolayısıyla, belirli ürün ve hizmetlere yeni nesil teknolojileri uygulayarak 

verimliliği ve etkinliği arttırmak “akıllılık” kavramı ile ilgilidir (Nabben, 

Wetzel, Oldani, Huyeng, Boel ve Fan, 2016). Akıllı turizm, Endüstri 4.0 

ile gelişen yeni nesil teknolojilerin turizme uygulanmasıdır. Akıllı turizm 

konusu akıllı şehir ile yakın bir ilişki içindedir, çünkü akıllı şehirlerdeki 

teknolojileri bu şehirlere ziyaret amaçlı gelen turistler de kullanmaktadır. 

Böylelikle akıllı turizm destinasyonu kavramı literatüre girmiştir (Koo, 

Shin, Gretzel, Hunter ve Chung, 2016). Akıllı turizm destinasyonunun 

genel amacı, kaynak yönetiminde verimliliği artırmak, turist deneyimini 

iyileştirmek, destinasyonun rekabet avantajını en üst seviyeye çıkarmak 

ve destinasyonda sürdürülebilirlik uygularken ziyaretçi memnuniyetini 

arttırmaktır (Buhalis ve Amaranggana, 2013). Ekoturizm, korunan 
alanların belirli çevresel, sosyal, ekonomik, kültürel, politik ve teknolojik 

özellikleriyle etkileşime giren ve bunlarla ilişki kuran dinamik olarak 
gelişen bir süreci yönetmektir (Katsoni ve Dologlou, 2016).  

Yeni nesil teknolojiler milli parklar, doğal alanlar ve korunan alanlarda 

çevre eğitimi, ziyaretçi verileri, yönetim, güvenlik gibi pek çok alanda 

kullanılma potansiyeline sahiptir. Başka bir ifadeyle yeni nesil 
teknolojiler ekoturizm hedeflerine ulaşmak için önemli bir araç olarak 

görülebilir. Yeni nesil teknolojilerin ekoturizme uygulanmasıyla “akıllı 

ekoturizm” kavramı ortaya çıkmaktadır. Akıllı ekoturizm, yenilikçi araç 

ve yaklaşımları ekoturizm uygulamalarını ve deneyimlerini iyileştirmeye 

yönelik kullanma olarak ifade edilmektedir (Chai-Arayalert, 2020).  
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Endüstri 4.0’a yön veren yeni nesil teknolojilerin hızlı ilerlemesi 

dikkate alınınca, bu teknolojilerin her geçen gün insanların hayatında 

daha çok yer edineceği söylenebilir. Örneğin; uçan robotları (drone), 

servis robotlarını ve dağıtım robotlarını kapsayan robotik teknoloji, 2020 

yılında ortaya çıkan COVID-19 pandemisinde hayatın birçok alanında 

kullanılmıştır (Marr, 2020). Yeni nesil teknolojilerin iş hayatında daha 

fazla yer bulması, insanların seyahat ve turizm faaliyetlerine ayıracağı 

zamanı arttıracağı öngörülebilir. Ayrıca, ekoturizm faaliyetlerinde yeni 

nesil teknolojilerin benimsenip “akıllı ekoturizmin” gerçekleşeceği 

kaçınılmazdır. Bu gelişmeler, “yeni nesil teknolojiler ekoturizm 

faaliyetlerinde hangi alanlarda kullanılabilir?”, “giyilebilir teknolojiler 

yüksek risk içeren ekoturizm faaliyetlerinde güvenlik gibi rolleri yerine 

getirebilir mi?”, “ekoturistlerin kişilik özelliklerini büyük veri ile analiz 

ederek, ekoturistlere kişiselleştirilmiş ekoturizm hizmetleri sunulabilir 
mi?”, “aplikasyonlar engelli bireylerin ekoturizm faaliyetlerini 
kolaylaştırabilir mi?” gibi yeni soruları tartışmaya açmıştır. Bu bağlamda, 

araştırmada bu gibi soruların cevapları yeni nesil teknolojiler kapsamında 

ele alınmıştır.  Araştırmanın akıllı ekoturizm kapsamında eko-
girişimciler, yerel yönetimler, turizm strateji ve politika geliştiriciler ve 

ilgili kurumlara faydalı olması hedeflenmiştir. 
 

2. EKOTURİZME GENEL BİR BAKIŞ 
Ekoturizm kavramı ilk kez Hetor Ceballos Lascurain tarafından 1983 

yılında kullanılmıştır. Kavram olarak ekoturizm genel olarak doğa temelli 

turizmden daha fazlasını ifade etmektedir. Dünya Koruma Birliği 

tarafından ekoturizm korumayı teşvik eden, az kişi tarafından 

gerçekleştirilen, yerel halkın sosyo-ekonomik katılımını sağlayan ve 

nispeten bozulmamış doğal alanlara yapılan çevreye duyarlı seyahat ve 

ziyaretler olarak tanımlamıştır (Ceballos-Lascurain, 1996). Ekoturizm 
literatürde farklı şekillerde tanımlanmıştır. Buna rağmen çoğu araştırmacı 

ekoturizmin ekolojik korumayı teşvik ederken ziyaretçileri sürdürülebilir 

kalkınma hakkında eğiten ve doğal alanlarda sosyo-ekonomik faydaları 

gözeten bir turizm biçimi olduğu konusunda hemfikirdir (Diamantis, 
1999; Weaver, 2001). Diğer araştırmacılar ise ekoturizm kavramında 

kültürel mirasla beraber doğanın korunmasına vurgu yapmaktadır 

(Awange ve Ong’ang’a, 2006; Grima, Horton ve Kant, 2003). 
Quebec’te ilan edilen ilk Ekoturizm Deklarasyonu’nda (2002) 

ekoturizmin çevresel, sosyal ve ekonomik etkiler bağlamında 

sürdürülebilir turizm ilklerini benimsediği belirtilmiştir. Ancak 

ekoturizmin sürdürülebilir turizme ek olarak özel ilkeleri de 

belirlenmiştir. Ekoturizme özel bu ilkleler; doğal ve kültürel mirasın 

korunmasına katkı sağlamak, yerel toplumu planlamaya dahil edip yerel 
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refaha katkı sağlamak, destinasyonun doğal ve kültürel mirasını ön plana 

çıkarmak ve küçük gruplar halinde gerçekleşmektir. Ties (2015) ise 
ekoturizm ile ilgili sekiz ilke belirlemiştir. Bunlar; fiziksel, sosyal, 

psikolojik ve davranışsal etkileri en aza indirmek; çevresel ve kültürel 

farkındalık oluşturmak; hem ziyaretçi hem de yerel toplum için olumlu 

deneyim sağlamak; koruma için ekonomik faydalar sağlamak; yerel 

toplum için ekonomik fayda sağlamak; ziyaretçilere ev sahibi 

destinasyonun sosyal, çevresel ve politik ortamlarına duyarlılığı 

kazandırmak; çevreye ve kültürel mirasa düşük etkili tesisler kurmak; 

yerel toplumun inançlarına saygılı olmak. Fennell (2001) literatürde 

bulunan faklı ekoturizm ilkelerinin ve özelliklerinin ortak özelliklerini 85 

ekoturizm tanımını inceleyerek belirlemiştir. Buna göre farklı ekoturizm 

ilke ve özelliklerinin ortak noktaları doğal alanlar, koruma, yerel halka 
fayda, kültür ve eğitimdir (Fennell, 2001). 

Yukarıdaki tanımlar ve ekoturizmin ilke göz önünde bulundurularak 

ekoturizm kapsamında değerlendirilebilecek aktiviteler belirlenmiştir. 

Ekoturizm aktiviteleri genel olarak eğitime, öğrenmeye ve dinlenmeye 
dayalı ekoturizm aktiviteleri olarak sınıflandırılmaktadır (Weawer, 2001; 

Tetik, 2012). Yapılan literatür taraması sonucu ekoturizm türü olarak 

değerlendirilen aktiviteler Tablo 1’de verilmiştir. 
 

3. YÖNTEM 
Dördüncü endüstri devrimine akıllı telefon, Nesnelerin İnterneti, yapay 

zekâ, robotlaşma, sensörler, giyilebilir teknolojiler, nanoteknoloji, 

aplikasyon, bilişsel teknolojiler, İnternetin Hizmetleri, arttırılmış 

gerçeklik, sanal gerçeklik, kuantum bilişim, yakın saha iletişimi, uçan 

robotlar, akıllı sinyalizasyon, küresel konumlandırma sistemleri, akıllı 

robotlar, büyük veri, 3D yazıcı, yapay zeka, simülasyon, QR kod, beacon 

ve akıllı şebekeler gibi yeni nesil teknolojiler yön vermiştir (Gretzel, 

Sigala, Xiang ve Koo, 2015). 
 
Tablo 1. Ekoturizm Aktiviteleri 

Arboretumlar Akarsu Turizmi Atlı Doğa Yürüyüşü 
Balina Gözleme ATV Araç Sürme Avcılık 
Balon Gezileri Buz Yelkenciliği Backpacking 
Bisiklet Sürme Doğa Fotoğrafçılığı Bahçe Turları 

Botanik (Bitki İnceleme) Doğa Keşfi Safari Bungee Jumping 
Çiftlik (Tarımsal Eylem) Doğa Yürüyüşü Trekking Çamur Banyoları 

Dağ/Kaya Tırmanışı Geleneksel Tedavi  Deniz Altı Gözlemleri 
Flora Keşif Yürüyüşü Hayvanat Bahçesi Gezisi Dini Niyet Seyahatler 

Foto Safari İnanç Merkezlerine Seyahat Doğa Olaylarını İnceleme 
Hava Sporları Turizmi Jeep-Safari Eko-Gastronomi 

İçmeler Kaplıca-Termal Kamp-Karavan Turizmi 
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İklim Konforu Kayaking Kanoculuk 
İklim Tedavisi Kuş Gözlemciliği  Kelebek Gözlemciliği 
Kanyon Dalışı Lavanta Hasatı Kros Kayağı 

Kültür Yürüyüşü Mağara Tedavisi Mağara Dalışı 
Mağara Gezileri Orman Ürün Keşif Gezisi Off-Road 
Mantar Toplama Parapente-Yamaç Paraşütü Piknik Yapma 

Orientering Serbest Paraşütçülük  Su Kayağı 
Sörf / Yelkencilik Sportif Olta Balıkçılığı Sualtı Dalış 
Su Yarışı Rafting Tekne-Sörf Tamamlayıcı Tedavi 

Tüplü Dalış Triatlon Tren Turizmi 
Yayla Turizmi Zipline Yaban Hayatı Gözleme 

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir. Çalışkan, 2020; Polat, 2006; Tetik, 2012; 

Weawer, 2001. 

 
Yakında bulunan ilgi çekici noktalar ile ilgili bilgilere erişim yeni nesil 

teknolojiler ile daha kolay hale gelmektedir (Buhalis ve Amaranggana, 
2013). Aplikasyonlar söz konusu olduğunda, mesafenin eskisi gibi 

olumsuz bir yönü kalmamaktadır (Chillion, 2012). Ayrıca yeni nesil 

teknolojilerin gündelik hayatta akıllı telefonlar, küresel konumlandırma 

sistemi (GPS) ve yakın saha iletişimi gibi cihazlarla artan kullanımı 

toplumu değiştirmekte ve bütünleştirme sürecinde kullanılabilmektedir 

(Verstockt, Hoecke, Meyfroodt ve Walle, 2009). Çalışma kavramsal bir 

çalışmadır. Çalışma kapsamında Tablo1 ‘deki ekoturizm aktivitelerinde 

ve ekoturizm yönetimde BİT tabanlı yeni nesil teknolojilerin kullanılma 

potansiyeli üzerine literatür ışığında odaklanılmıştır. 
 

4. YENİ NESİL TEKNOLOJİLERİN EKOTURİZM 

AKTİVİTELERİNDE KULLANIM POTANSİYELİ 
Turizmin doğa temelli destinasyonlar ve yerel topluluklar üzerindeki 

olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, farkındalık ve eğitim fırsatlarının 

artırılması ve paydaşların katkısının desteklenmesi gibi konularda yeni 

nesil teknolojiler ekoturizmde kullanım alanına sahiptir (Katsoni ve 

Dologlou, 2017). Ancak Hochholzer, Faulhaber ve Burtscher (2015), yeni 
nesil teknolojilerin dağcıların gerekli fiziksel ve zihinsel becerilere sahip 

olmadıklarında bile riskli rotaları seçme ve yüksek risk almalarına neden 

olabileceği sonucuna varmışlardır. Boyd, Butler, Haider ve Perera (1994) 
Kuzey Ontario'da ekoturizm alanlarının belirlenmesine yardımcı olmak 

için coğrafi bilgi sistemlerini kullanmıştır.  Benzer olumsuzluklar 
olmasına rağmen, yeni nesil teknolojiler öncelikle güvenlik amaçlı olmak 

üzere ekoturizm faaliyetlerinde birçok amaç için kullanım potansiyeline 

sahiptir.  
Yeni nesil teknolojilerden biri küresel konumlandırma sistemleridir. 

Küresel konumlandırma sistemleri ve akıllı telefonlar, özellikle vahşi 

yaşam alanlarındaki ekoturizm faaliyetlerine katılanlara güvenlik hissi 
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vermektedir. Coğrafi bilgi sistemleri ekoturizm alanlarının yöneticilerine 

tesisleri planlama ve yönetme konusunda verimli ve etkili araçlar 

geliştirme fırsatı sunabilmektedir. Ekoturistler özellikle yön bulma amaçlı 

coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmektedir. Coğrafi bilgi sistemleri 

ekoturizm alanlarında yıldırım düşme tahmini için kullanılarak güvenlik 

önlemlerinin alınmasına fırsat sunabilir. Örneğin; Boyd vd. (1994) Kuzey 

Ontario'da ekoturizm alanlarının belirlenmesine yardımcı olmak için 

coğrafi bilgi sistemlerini kullanmıştır. Haritalama ve analitik potansiyeli, 
erişim kolaylığı ve uygun maliyetten dolayı coğrafi bilgi sistemleri doğal 

kaynakların ve ekoturizm alanlarının planlanması, yönetimi ve analizi için 

önemli bir araç haline gelmiştir (Dustin, Zajchowski, Gatti, Bricker, 
Brownlee ve Schwab, 2018). 

Giyilebilir teknoloji (akıllı saatler, bilezikler, gözlükler, kulaklıklar, 

ayak ve ele takılan takılar) ve beacon teknolojileri turizmde endüstrisinde 

giderek daha fazla uygulama alanı bulan teknolojilerdir. Örneğin, oteller 

Apple Watch ile çalışarak konuklara check-in yapma ve kapı kilidini 

açma olanağı sağlamaktadır (Dorsi, 2016). Ekoturizm bağlamında 

giyilebilir teknolojiler güvenlik ve sağlık kontrolü konusunda önemli 

kullanım potansiyeline sahiptir. Ekoturizm faaliyetlerinde işitme ve çeviri 

gibi konularda giyilebilir teknolojiler kullanılabilir. Giyilebilir 

teknolojiler gerekli büyük verinin toplanması ve analizi için de önemli bir 

teknolojidir. Örneğin, bisiklet sürme aktivitesinde hedefe ulaşıldığında 

kola takılan giyilebilir teknoloji bunun bilgisini sağlayabilir. Doğa 

yürüyüşlerinde nabız kontrolü, vücudun su ihtiyacının belirlenmesi gibi 

konular giyilebilir teknolojiler ile analiz edilerek kullanıcısına bildirimde 

bulunabilmektedir. Çocuklu ailelere veya çocuklara yönelik ekoturizm 

faaliyetlerinde beacon ve sanal coğrafi sınır teknoloji kullanım 

potansiyeline sahiptir. Beacon Bluetooth özellikli cihazlardır ve belli 

konumlara yerleştirilmektedir. Bu sayede, bir kişinin konumu akıllı 

telefonu aracılığıyla kolaylıkla bulunabilmektedir. Radyo frekansı, 

tanımlama ve küresel konumlandırma sistemi ile bütünleşik olarak çalışan 

sanal coğrafi sınırlardır, güvenlik ve emniyet amaçlı kullanılabilir. 

Örneğin; çocuklara takılacak olan bir bileklik ile çocukların aşabileceği 

mesafe belirlenebilir ve çocuklar bu mesafeyi geçince ailelerin akıllı 

telefonlarına uyarı gidebilir. 
Akıllı telefonlar ile beraber günlük hayatımıza çok çeşitli aplikasyonlar 

girmiştir. Özellikle akıllı telefonlar olmak üzere mobil cihazlar 

aracılığıyla mobil hizmetler sağlayan ve özel olarak hazırlanmış 

yazılımlar “aplikasyon” olarak isimlendirilmektedir (Topsakal, 2019). 

Aslında akıllı telefon çoğu yeni nesil teknolojinin kullanımı bağlamında 

merkezi konumdadır. Çünkü, ekoturistlerin ve ekoturizm alanlarının 

yöneticilerinin küresel konumlandırma sistemi (GPS), RFID, NFC, QR 
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kod, Beacon gibi yeni nesil teknolojilerden faydalanması için akıllı 

telefonlar gerekmektedir. Örneğin; dağcılık, bisiklet sürme, doğa 

yürüyüşü, mağaracılık gibi ekoturizm faaliyetlerinde yön bulma, 

güvenlik, acil durum ve bilgi gibi hizmetlere bu faaliyetler için 

hazırlanmış aplikasyonlar kullanılabilir. Ayrıca, benzer ekoturizm 

faaliyetlerinde bulunan ekoturistler aplikasyonlar ile iletişim kurma ve 

sosyalleşme imkânı bulabilmektedir. Ekoturistlerin Instagram gibi sosyal 
medya aplikasyonları ile anlık olarak deneyimlerini takipçileri ile 

paylaşabilmektedir.  
Yeni nesil teknolojilerden biri robotik teknolojidir. Robot “amaçlanan 

görevleri yerine getirmek için, kendi içinde hareket eden, bir dereceye 
kadar özerkliğe sahip, iki veya daha fazla eksende programlanabilen bir 

mekanizma” olarak tanımlanmaktadır (Ivanov ve Webster, 2019). 

Robotların bazı kullanım alanları şunları da kapsamaktadır (Zeng, Yang 
ve Chen, 2020); 

 Hassas doğal ve kültürel kaynakların daha iyi izlenmesi ve 

korunması, 
 Aşırı kalabalıklaşma ve aşırı turizmi önlemek için turistleri 

otomatik olarak yeniden yönlendiren seyir sistemleri, 
 Turistlerin ilgi alanlarına göre çok çeşitli yerel sağlayıcılarıyla 

turistleri eşleştiren ve böylece turizmin ekonomik faydalarını daha adil bir 

şekilde dağıtan bilgi sistemleri, 
 Uygun olmayan davranışları tespit eden ve gerektiğinde kültürel 

olarak kabul edilebilir davranışlar konusunda turistleri eğiten kamu 

bilgilendirme sistemleri. 
Yönetiminde yoğun olarak robotların kullanıldığı doğal alanlardan biri, 

Çin’deki Anhui Eyaleti’nde yer alan Huangshan (Sarı Dağ) Manzara 

Alanı’dır. Çin doğal alanları, ekosistemlerini zarar vermemek, doğal 

alanların aldığı ziyaretçi sayısını tespit etmek ve kontrol etmek için akıllı 

izleme ve yönetim sistemlerini büyük ölçüde kullanmayı planlamaktadır 

(Zeng vd., 2020). Ekoturizm bağlamında robotların doğal alanları 

yönetmek amaçlı kullanılacağı söylenebilir. Robotlar sayesinde ekoturizm 

alanlarının kontrolü, ziyaretçi sayısı gibi veriler toplanabilmektedir. 

Güvenlik durumda ekoturistlerin emniyetli alanlara yönlendirmesi 

amacıyla robotlar kullanılabilmektedir. Ekoturizm alanlarında karşılama, 

bilet satma, yoğunluk kontrol ederek ziyaretçileri yönlendirme, önemli 

çekicilikler hakkında bilgi verme işlerinin robotlar tarafından yerine 

getirileceği ve hatta ekoturizm faaliyetlerinde insansı rehber robotların 

ekoturistlere eşlik edeceği öngörülebilir.  
Sanal gerçeklik turizm endüstrisinde büyük bir role sahiptir. Turistler, 

sanal gerçeklik ile mevcut veya kurgu yerlere sanal bir yolculuk 

yapabilmektedir (Fes, 2018). Ekoturizm bağlamında 2015’te Quantas, 
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sanal destinasyonları (Kakadu Ulusal Parkı, Büyük Bariyer Resifi, 

Hamilton Adası gibi) hayata geçirilmiştir (Drescher, 2017). Nisan 
2018’de Çin'in Guizou kentinde devasa bir Sanal Gerçeklik Tema parkı 

açılmıştır (Ashcraft, 2018). Ekoturizm alanında rezervasyon yapmadan 

önce destinasyon ile ilgili sanal gezinti yapabilir ve deneyim kazanabilir. 
COVID-19 salgını, dronların doğal alan yöneticilerinin dikkatini 

çekmesini sağlamıştır. Ekoturizm amaçlı kullanılan insansız hava araçları 

olarak bilinen dronlar parklarda yaygın olarak kullanım alanı bulmuştur. 

Dronlar, doğal bir bölgedeki turistlerin yoğunluğunu ve hareketini daha 
iyi izlemek için havadan bir görünüm sağlamak için kullanılmaktadır. 

Ekoturizm faaliyetleri kapsamında dronlar toprak kayması gibi doğal 

afetlerin olabileceği alanların önceden belirlenmesi amacıyla 

kullanılabilir. Yerel yönetimler doğal alanlarda kirlilik kaynaklarını 

dronlar aracılığıyla izleyebilir ve durum kötüye gitmeden önlemler 

alınabilir. Ekoturistler bağlamında dronlar genellikle video ve fotoğraf 

çekimi amacıyla kullanılmaktadır. Ekoturizm faaliyetlerini düzenleyenler 

ise dronlar aracılığıyla hızlı görüntüleme ile alan kontrolü yapabilir. 

Özellikle oryantiring, doğa yürüyüşü, dağ bisikleti, mağaracılık, safari 

gibi faaliyetlerde dronlar ile haritalama yapılarak rotalar çıkarılabilir.  
Yapay zeka teknoloji ise büyük veriyi kullanarak analiz etmektedir. 

Yapay zeka ile yol durumu, hava şartları, görüş mesafesi, takip mesafesi, 

maksimum hız gibi unsurlar anlık olarak belirlenebilir ve çeşitli 

yönlendirmeler yapılabilir.  
Simülasyon modelleme yeni nesil teknolojilerden biridir. Sörf, rafting, 

yamaç paraşütü gibi ekoturizm faaliyetleri düşünülünce, simülasyon 

modelleme ekoturizm faaliyetlerinde geniş bir kullanım alanı bulabilir. 

Bazı ekoturizm faaliyetlerine katılmadan önce eğitim alınması 

gerektiğinden, bu eğitimlerin gerçek ortamlardaymışçasına simülasyonlar 

ile geçekleştirilmesi katılımcıların deneyim kalitesini attırabilir. Katmanlı 

üretim olarak da isimlendirilen 3D yazıcılar ile üretilen kar topu, küçük 

kar alanları, tırmanma alanı gibi yapay nesneler ile ekoturizm 

faaliyetlerine katılacaklara eğitimler verilebilir. Kampçılık, balıkçılık gibi 

ekoturizm faaliyetlerine katılanların ihtiyaçlarını karşılamak için su 

geçirmeyen cüzdan, çadır gibi araçlar nanoteknoloji ile üretilebilir. 
Genel olarak Nesnelerin İnterneti, sistemlerin gelişmiş bağlantılarını 

sağlayabilir, hizmetler, fiziksel nesneler, nesneden nesneye iletişim ve 

veri paylaşımını sağlamaktadır. Örneğin; ısıtma, aydınlatma, işleme ve 

uzaktan izleme gibi işlerin kontrolü Nesnelerin İnterneti teknolojileri ile 

gerçekleştirilebilir (Zhong, Wang ve Xuan, 2017). Nesnelerin İnterneti 

ekoturizm faaliyetlerinde önceden belirlenmiş rotadan ayrılıp kaybolma 

ihtimaline karşı konum temelli kurtarmayı mümkün kılabilmektedir 

(Masseno ve Santos, 2018).  
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5. SONUÇ 
Çalışmada BİT temelli yeni nesil teknolojilerin ekoturizmde 

kullanılma potansiyeli üzerinde odaklanılmıştır, çünkü yeni nesil BİT 

teknolojileri ekoturizmi kolaylaştırmada önemli rol üstlenebilir (Katsoni 

ve Dologlou, 2017; Nisi, Dionisio, Silva Ve Nunes, 2019). Örnek olarak 

yeni nesil teknolojilerin ekoturizm kaynaklarını etkili bir şekilde yönetme, 

ekoturizm alanlarını sanal dünyada görselleştirme, ekoturistlere sanal 
deneyim sağlama, ekoturizm eğitimleri sağlama, yerel halk ve ekoturistler 

arasında iş birliğini daha verimli bir şekilde sağlama çevreyi koruma, 

sürdürülebilirliği sağlama, rota planlamalarını yapma, güvenliği arttırma 

gibi amaçlarla kullanılma potansiyeli vardır (Ali ve Frew, 2010).  
Mobil uygulamaların ekoturizmde önemli bir kullanım alanı mevcuttur 

(Tsai, Chang, Lin, Yu, Lien, Yan ve Ho, 2018). Örneğin ekoturistler 

mobil uygulamalar ile önceden bilgi edinme, rezervasyon yapma, milli 

parklara giriş bileti alma, parklardaki endemik bitkiler hakkında bilgi 

edinme ve bunları sosyal medya hesaplarında paylaşabilir. Ekoturisler 

sosyal medya paylaşımları sayesinde destinasyon tanıtım ve 

pazarlamasına da katkı sağlamaktadır. Ayrıca günümüzde mobil 
uygumalar ile destinasyonlardaki yerel ürünler çevrimiçi satılabilmektedir 

(Meiliana, Hidayat, Amalina ve Suryani, 2017; Ruiz, Bohorquez ve 
Molano, 2017). 

Akıllı telefonların ekoturizm faaliyetlerinde giderek daha yaygın bir 

özellik haline geleceği göz önüne alındığında, bu ekoturizm alanlarının 

sorumlularının yönetim, eğitim ve deneyim artırıcı amaçlar için yeni nesil 

teknolojilerden en iyi şekilde nasıl yararlanacaklarını belirlemeleri 

gerekmektedir (Amerson, Rose, Leep ve Dustin, 2020). Çalışma 

kapsamında yeni nesil teknolojilerin ekoturizmde kullanım potansiyeli 

kavramsal olarak belirlenmiştir. Gelecek çalışmalarda ekoturizme yönelik 

öneri olacak şekilde bir aplikasyon geliştirip ekoturistlerin ve ekoturizm 

destinasyonlarındaki yerel halk ve işletmelerin bu aplikasyona karşı 

tutumu teknoloji kabul modeli çerçevesinde belirlenebilir.  
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ÖZET 
Turizm sektörü içerisinde önemli bir yeri bulunan spor turizmi büyüyen 

ve sürekli gelişen bir alandır. Medya ise spor turizminin popülaritesini 

arttıran en önemli unsurlardandır. Bu kapsamda yapılan araştırma ile 

turizm yazılı basınında çıkan spor turizmine yönelik haberlerin 

içeriklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin 

benimsendiği araştırmada, durum araştırması, araştırma deseni olarak 

belirlenmiş ve spor turizmi haberlerinin içeriklerine yönelik mevcut 

durum tespit edilmiştir. Bu kapsamda turizm sektöründeki gelişmeleri 

yakından takip eden “Turizm Güncel, Turizm Günlüğü ve Turizm News” 

gazetelerindeki spor turizmi ile ilgili haberler araştırmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. Önemli bir veri toplama aracı olan doküman inceleme 

tekniği kullanılarak 01.01.2022 ile 31.07.2022 tarihleri arasında spor 
turizmi ile ilgili çıkan on yedi haber derlenmiştir. Araştırmada elde edilen 

veriler Maxqda nitel veri analiz programı kullanılarak içerik analizi ve 

betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda spor turizmi ana 

temasına ait spor turizminin gelişimi, dört mevsim turizm imkânı, turist 

sayısında artış, yatırım ve desteklerin artması, reklam ve tanıtıma etkisi, 

ekonomik katkı ve sosyal katkı olmak üzere yedi alt tema tespit 

edilmiştir. Spor turizmine yönelik haber içeriklerinde, reklam ve tanıtıma 
etkisi en çok yer verilen konu olmuştur. Ayrıca en çok üzerinde durulan 

ikinci konu yatırım ve desteklere yöneliktir. Nitekim araştırma sonuçları 

dikkate alınarak birtakım öneriler geliştirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Spor, Turizm, Spor turizmi, İçerik analizi, Maxqda. 
 

EVALUATION OF SPORTS TOURISM NEWS IN TOURISM 
PRINTED MEDIA WITH CONTENT ANALYSIS 

 
ABSTRACT 
Sports tourism, which has an important place in the tourism sector, is a 
growing and constantly developing field. The media, on the other hand, is 
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one of the most important factors that increase the popularity of sports 
tourism. In this context, it is aimed to determine the contents of the news 
about sports tourism in the tourism print media. In the research, in which 
the qualitative research method was adopted, the situation research was 
determined as the research design and the current situation for the 
contents of sports tourism news was determined. In this context, the news 
about sports tourism in the newspapers “Turizm Güncel, Turizm Günlüğü 

ve Turizm News”, which closely follow the developments in the tourism 
sector, constitute the sample of the research. Using the document analysis 
technique, which is an important data collection tool, seventeen news 
related to sports tourism were obtained between 01.01.2022 and 
31.07.2022. The data obtained in the research were analyzed with content 
analysis and descriptive analysis using Maxqda qualitative data analysis 
program. As a result of the research, sports tourism was determined as the 
main theme and seven sub-themes were identified as the development of 
sports tourism, four seasons tourism opportunity, increase in the number 
of tourists, increase in investment and support, effect on advertising and 
promotion, economic contribution and social contribution. In the news 
contents of sports tourism, the effect of advertising and promotion has 
been the most frequently mentioned subject. In addition, the second most 
emphasized issue is about investments and supports. As a matter of fact, 
some suggestions have been developed considering the results of the 
research. 
Keywords: Sports, Tourism, Sports tourism, Content analysis, Maxqda. 
 
1. GİRİŞ 

İnsanların doğal ve sağlıklı yaşama önem vermesiyle birlikte spora 

verilen önem artmıştır. Sporun eğlendirici ve gelir getirici özelliğinin 

olması; reklam, tanıtım ve sponsorluk faaliyetlerinde kullanılması spor 

turizminin gelişmesine katkı sağlamıştır. Spor alanında düzenlenen 

uluslararası organizasyonlar ülkelerin tanıtımına, ekonomik kalkınmasına, 

sosyal ilişkilerin artmasına ve politik ilişkilerin iyileşmesine katkı 

sağlamaktadır (Özdemir, 2020). Spor turizmi alanında yaşanan 

gelişmeler, turizm kazançlarını olumlu yönde etkilemekte ve kişi başına 

düşen milli geliri de arttırmaktadır (Duman, Şahin, Uluç ve Bulut, 202, s. 
367). 

Spor turizmi Akyol ve Akkaşoğlu, (2021)’a göre Türkiye’nin en 

önemli sektörlerinden olan turizm sektörünün bir ögesi konumunda olup 
büyüyen ve sürekli gelişen bir sektördür. Spor turizminde son yıllardaki 

gelişmeler incelendiğinde, 2016 yılında spor turizmi endüstrisi 1,41 

trilyon dolar değerindeyken 2021 yılında yaklaşık 5,72 trilyon dolara 

yükselmiştir. Dolayısıyla dört yılda %41’lik bir büyüme gerçekleşmiştir 
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(Turizm Günlüğü, 2022). Ayrıca spor turisti ile normal turist 

karşılaştırıldığında spor turistinin iki kat daha fazla harcama yaptığı 

görülmektedir (Kuburlu, 2017).  
Spor turizmine yönelik yerli ve yabancı literatür incelendiğinde; spor 

turizmi ile ilgili master planına yönelik (Toramanlı, 2014) spor turizmi 

potansiyeline yönelik (Akın, 2015; Bartoluci, Škorić ve Starešinić, 2016; 
Bayraktar, Aksakallı ve Selçuk, 2017; Diker, Çetinkaya ve Cinkara, 2016; 
Gürsoy, 2016; Karharman, 2014; Naghibi, Hakakzadeh ve Razaghi,  
2018; Ören, 2018), spor turizminin ekonomik etkilerine yönelik (Can ve 
Değirmen, 2017), çalışmalar yer almaktadır. Fakat turizm yazılı basınında 

yer alan turizm haberlerine yönelik çalışmaya rastlanılmamıştır. 

Dolayısıyla turizm yazılı basınında yer alan spor turizmi haberlerinin 

içerik analizi ile ilgili değerlendirilmesi çalışmanın önemini ortaya 

koymaktadır. Çünkü medya spor turizminin popülaritesini arttıran en 

önemli unsurlar arasında yer almaktadır (Aydın ve Aydın, 2020; 
Kervankıran ve Aktürk, 2016; Ross, 2001; Şimşek ve Hassan, 2018; 
Yılmaz ve Parlak, 2017). Ayrıca araştırmada içerik analizi yapılması 

metodolojik açıdan kaktı niteliğindedir. Dolayısıyla turizm yazılı 

basınında yer alan spor turizmi haberlerinin içerik analizi ile ilgili 

değerlendirilmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda, ilk olarak spor turizmi kavramı hakkında kavramsal 

çerçeve oluşturulmuş, daha sonra içerik analizi yapılmış ve sonuçlar 

detaylı şekilde yorumlanmıştır. 
 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Spor turizmine yönelik en önemli bulguların eski medeniyetlere 

dayandığı görülmektedir.  Antik Yunan Medeniyetinde insanlar 

tanrılarına bağlılıklarını ifade etmek amacıyla düzenlenen yarışmalarda 

yarışır veya yarışmaları izlemek amacıyla yarışmalara katılım sağlarlardı. 

Maya, Babil, Mısır ve İnka uygarlıklarında da duvar resimlerinde benzer 

şekilde spor yapan kişiler ve onları izleyen halkın resmedildiği bulgulara 

rastlanılmıştır (Toramanlı, 2014, s. 17-22). On sekizinci yüzyılın 

başlarında ise Atina’da Olimpiyat oyunları gerçekleştirilmeye 

başlanmıştır. Modern dünyada ise spor ve turizm arasındaki ilişki on 

dokuzuncu yüzyıl başlarında İngiltere’de yarışmaya dayalı sporlar olarak 

ortaya çıkmıştır (Schwark, 2007, s. 117). Türkiye’de ise spor turizminin 
gelişmesinde uluslararası organizasyonlar önem arz etmektedir. 
Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 1997 Dünya Hava Sporları ve 1999 

Avrupa Yüzme Şampiyonası uluslararası anlamda önemli 

organizasyonlardır. Bunun yanı sıra; 17. Akdeniz Oyunları, 25. Dünya 

Üniversiteler Kış Oyunları, FIFA U20 Dünya Kupası, Cumhurbaşkanlığı 

Türkiye Bisiklet Turu, 2017 Dünya İşitme Engelliler Olimpiyatları, 
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Uluslararası İstanbul Maratonu organizasyonları Türkiye spor turizmi 

için önemlidir (Karadeniz ve Güdük, 2020 s. 117). Ayrıca Karakoç 

(2011)’a göre spor turizmi konseptli otellerin inşa edilmesi, yamaç 

paraşütü, rafting, kamp turizmi ve golf turizmi gibi turizm çeşitlerinin 

artması Türkiye’de spor turizminin gelişimine katkı sağlamıştır.  
Spor turizmi alternatif turizm türlerinden bir tanesidir. Spor turizmi 

“spora ilgi duyan insanların sportif aktiviteleri izlemek, katılmak, turistik 

cazibesi olan spor alanlarını görmek ya da aktif olarak spor yapmak 

amacıyla yolculuk etmesi” olarak tanımlanmaktadır (Gibson, 1998). 

Başka bir tanıma göre, “günübirlik katılım sağlanabilen ya da ticari 

olmayan/ticari nedenlerle organize olunan ve sürekli ikamet edilen 

yerden uzaklaşmayı gerektiren aktif (katılımcı) ve pasif (seyirci) spor 

aktivitelerinin bütün formları” olarak belirtilmektedir (Gozalova, 
Shchikanov, Vernigor ve Bagdasarian, 2014, s. 93). Gibson (1998) spor 
turizmini; aktif spor turizmi, olay tabanlı spor turizmi ve nostalji spor 

turizmi olarak üç bölüme ayırmıştır. Bu durumda; “kişisel veya takım 

olarak bir spor yarışmasına veya aktivitesine resmi veya resmi olmayan 

bir şekilde katılmayla gerçekleşmek” aktif spor turizmi, “dünya 

şampiyonaları ve kıtalarda gerçekleşen spor organizasyonu gibi 

etkinliklere katılmak için gezintiye çıkmak” olay tabanlı spor turizmi ve 

“geçmişten günümüze kazanılan başarıların gerçekleştiği stadyumları, 

salonları vb. mekanları ve müzeleri görmek için gezintiye çıkmak” 
nostalji spor turizmi olarak tanımlanmaktadır (Gibson, 1998, s. 160-161). 

Spor turizminin olumlu ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkileri 

olmakla birlikte oluşturduğu ekonomik büyüklükten dolayı ekonomik 

katkısı yüksektir (Karadeniz ve Güdük, 2020 s. 118). Spor turizminin 
sağladığı ekonomik katkı; iş alanlarının çoğalmasına ve ülkeler arası ticari 

ilişkilerin artmasına olanak tanımaktadır (Ross, 2001).  Şebin (2018)’e 

göre spor turizmi ulusal ve uluslararası organizasyonlar sayesinde 

dünyanın her köşesinden önemli iş insanlarını, gazetecileri, sporcuları ve 

sporseverleri bir araya getirerek yapılan harcamalar sayesinde ülkeye 

döviz girdisi sağlamakta ve ülkenin tanıtımına katkı sağlamaktadır. 
Ayrıca spor turizmine yönelik düzenlenen organizasyonlar sosyo-kültürel 

açıdan önemli faydalar sunmakta ve bölgesel kalkınmaya önemli katkılar 

sağlamaktadır. Nitekim bu tür organizasyonlar destinasyon 

pazarlamasında önemli bir araç olarak görülebilmektedir (Akyol ve 
Akkaşoğlu, 2021). Spor turizminin sağladığı ekonomik katkı ve medyanın 

spor turizmi faaliyetlerini arttırıcı etkisi (Aydın ve Aydın, 2020; Fourie ve 
Santana-Gallego, 2011; Kervankıran ve Aktürk, 2016; Kim, Lee, Mjelde 
ve Lee 2014; Şimşek ve Hassan, 2018; Yılmaz ve Parlak, 2017) 
araştırmayı yapmayı gerekli kılmıştır. Dolayısıyla turizm yazılı basınında 
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yer alan spor turizmi haberlerinin içerik analizi ile değerlendirilmesinin 

literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
 
3. YÖNTEM 

Yapılan araştırma ile turizm yazılı basınında çıkan spor turizmine 
yönelik haberlerin içeriklerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Nitel 
araştırma yönteminin benimsendiği araştırmada, durum araştırması, 

araştırma deseni olarak belirlenmiş ve spor turizmi haberlerinin 
içeriklerine yönelik mevcut durum tespit edilmiştir. Bu kapsamda turizm 
sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden ulusal turizm 
gazetelerindeki spor turizmi ile ilgili haberler araştırmanın evrenini 

oluşturmaktadır. Evren içerisinde yer alan “Turizm Güncel, Turizm 

Günlüğü ve Turizm News” gazetelerindeki spor turizmi ile ilgili haberler 

ise araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Önemli bir veri toplama 

aracı olan doküman inceleme tekniği kullanılarak araştırmaya dahil edilen 

online turizm gazeteleri incelenmiş olup 01.01.2022 ile 31.07.2022 
tarihleri arasında spor turizmi ile ilgili çıkan haberler derlenmiştir. 
Haberlerin tespiti, ilgili gazetelerin arama motorlarında “spor turizmi” 

kelimesinin taratılmasıyla gerçekleşmiştir. Tarama sonucunda ulaşılan 
haberler detaylı bir incelemeye tabi tutulmuş ve spor turizmi ile ilgili 
içeriğe sahip olan toplam 17 haber araştırmaya dahil edilmiştir. Bir haber 
ise makale olmasından dolayı araştırma dışında bırakılmıştır. Araştırmada 

elde edilen veriler, içerik analizi ve betimsel analiz ile çözümlenmiştir. 

Verilerin analizinde ise bilgisayar destekli “MAXQDA” nitel veri analiz 

programı kullanılmıştır. Program kullanımının araştırmanın geçerliliği ve 

güvenirliliği üzerinde olumlu etkisi olduğu varsayılmaktadır. 
 
4. BULGULAR 

Spor turizmine yönelik haberlerin içeriklerinin çözümlenmesi amacıyla 

kelime frekans analizi, belge portresi, kod-alt kod-bölümler modeli ve 

kelime bulutuna yer verilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak spor turizmine 

ilişkin temaları gösteren kod sistemi Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Kod Sistemi 

 
Araştırmada açık kod ve kapalı kod sisteminden yararlanılmıştır. Nihai 

olarak ise elde edilen verilerden hareketle spor turizmi ana temasına 
ilişkin yedi alt tema belirlenmiştir. Bunlar; spor turizminin gelişimi, dört 

mevsim turizm imkânı, turist sayısında artış, yatırım ve desteklerin 

artması, reklam ve tanıtıma etkisi, ekonomik katkı ve sosyal katkı alt 

temalarıdır. Spor turizmine yönelik yapılan haberlerin içeriklerine ilişkin 

toplam 128 kodlama gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada belirlenen alt temaların belge içerisindeki kodlanma 

alanını ya da bir diğer ifadeyle kodlanma uzunluğunu gösteren belge 

portresine Şekil 2’de yer verilmiştir. 

 
Şekil 2. Belge Portresi 

 
Şekil 2’de verilen belge portresinde, farklı renkler ile gösterilen 

kutucukların her biri alt temaların kodlanma uzunluğunu temsil 

etmektedir.  Diğer bir ifadeyle aynı renkteki kutucukların sayısının fazla 

olması diğerlerine göre daha uzun kodlanma alanına sahip olduğunu ifade 

etmektedir. Yapılan analiz sonucunda ise “reklam ve tanıtıma etkisi” alt 
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temasına yönelik kodlamaların belge içerisinde en uzun alana sahip 

olduğu görülmektedir. Farklı bir ifadeyle söz konusu haberlerin 

içeriklerinde uzun uzun reklam ve tanıtımla ilgili cümlelerin yer aldığı 

tespit edilmiştir. 
Araştırma kapsamında kod-alt kod-bölümler modeli analizi yapılmıştır. 

Yapılana analiz sonucunda spor turizmi haberlerine yönelik içerikleri, 

frekansları ve örnek ifadeleri gösteren model Şekil 3’te verilmiştir. 

 
Şekil 3. Spor Turizmi Haberlerinin İçeriklerinin Dağılımını Gösteren Model 
 
Analiz sonucunda 33 kez kodlanan “reklam ve tanıtıma etkisi” alt 

temasının en çok kodlanan; 30 kez kodlanan “yatırım ve desteklerin 

artması” alt temasının ise ikinci en çok kodlanan alt tema olduğu tespit 

edilmiştir. Bunları sırasıyla 21 kodlanma ile “turist sayısında artış”, 14 

kodlanma ile “spor turizminin gelişimi”, 12 kodlanma ile “dört mevsim 

turizm imkânı” ve 10 kodlanma ile “ekonomik katkı” alt temaları takip 

etmektedir. 8 kez kodlanan “sosyal katkı” ise en az kodlanan alt tema 
olmuştur. Ayrıca alt temalara ilişkin örnek ifadeleri Şekil 3’te görmek 

mümkündür. 
Araştırma kapsamında yapılan bir diğer analiz kelime bulutuna 

yöneliktir. Bu kapsamda Maxqda programının MAXDicto modülü 

yardımıyla spor turizmine yönelik elde edilen içeriklerdeki tüm kelimeler 

listelenmiş ve frekansları belirlenmiştir. 7046 kelimenin bulunduğu 

listeden bazı kelimeler (bu, fakat, ama vb. gibi) hariç listesine eklenmiş, 

kökeni aynı olan kelimeler ise birleştirilmiştir.  Sonuç olarak 2693 kelime 

frekansı elde edilmiştir. Bu kelimeler içerisinde en çok tekrar eden 50 

kelime grubuna ilişkin kelime bulutuna ise Şekil 4’te yer verilmiştir. 



96 

 
Şekil 4. Kelime Bulutu 

 
Kelime bulutunda farklı boyutlarda kelimelerin bulunduğu 

görülmektedir. Kelime boyutlarının büyüklüğü, tekrarlanma sıklığı ile 
doğru orantılıdır. Diğer bir ifadeyle kelimenin diğerlerine göre daha 

büyük olması o kelimenin diğerlerine göre daha sık tekrar ettiğini 

göstermektedir. Bu kapsamda turizm (162 kez), spor (147 kez), Antalya 
(110 kez), organizasyon (88 kez), yarış (73 kez), Dünya (59 kez), önemli 

(53 kez), golf (52 kez), destek (46 kez) ve bisiklet (44 kez) kelimeleri 
turizm haberlerinin içeriklerinde en çok tekrar eden on kelime olarak 

tespit edilmiştir. Haberlerin spor turizmine yönelik olması ve spor 

faaliyetlerini içermesi “turizm, spor, organizasyon, yarış, golf ve bisiklet” 
kelimelerinin sıklıkla kullanılmasına neden olmuştur. Antalya ilinde 
düzenlenen spor faaliyetlerinin sıklıkla haber yapılması ve birçok ülkeden 

katılımcının olması “Antalya ve Dünya” kelimelerini ön plana 

çıkarmaktadır. Ayrıca kamu kurumlarının ve özel işletmelerin sportif 
faaliyetleri spor turizmi açısından önemli görmesi ve bunlara destek 
vermesi ile ilgili haberler ise “önemli ve destek” kelimelerinin sıkça 

kullanılmasını açıklar niteliktedir. 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Turizm çeşitleri arasında spor turizminin önemli bir yeri 

bulunmaktadır. Spor veya spor turizmine yönelik faaliyetlerin medyada 

sıklıkla yer bulması ve artan bir şekilde daha çok insanın bu tür 

faaliyetlere ilgi göstermesi spor turizminin ekonomik, sosyal, kültürel 

veya psikolojik olarak önemini ortaya koyar niteliktedir. Yapılan 

araştırma ile turizm yazılı basınında çıkan spor turizmine yönelik 

haberlerin içerikleri tespit edilmiştir. İncelenen haber içeriklerinden 

hareketle spor turizmi ana tema olarak belirlenmiştir. Spor turizminin 
gelişimi, dört mevsim turizm imkânı, turist sayısında artış, yatırım ve 
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desteklerin artması, reklam ve tanıtıma etkisi, ekonomik katkı ve sosyal 

katkı ise alt temaları oluşturmaktadır.  
Yapılan analizler neticesinde spor turizmine yönelik haber 

içeriklerinde en fazla reklam ve tanıtım olanaklarından bahsedildiği 

görülmektedir. Bunun yanı sıra haber içeriklerinde yatırım ve desteklerin 
arttığına yönelik bilgiler ve buna bağlı olarak turist sayısında artış 

yaşandığına dair önemli bilgiler bulunmaktadır. Bunlara kıyasla spor 

turizminin gelişiminden ve dört mevsim spor turizmi olanaklarından daha 

az bahsedildiği görülmektedir. Ayrıca haber içeriklerinde en az yer 

verilen konuların ise ekonomik ve sosyal katkı olduğu dikkat 

çekmektedir. Araştırma kapsamında spor faaliyetlerinin reklam ve 
tanıtımda önemli bir araç olduğu, dört mevsim turizm yapılmasına olanak 

tanıdığı, turist sayısının artmasında etkili olduğu, ekonomik ve sosyal 

açıdan önemli etkilerinin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Ulaşılan bu 

sonuçlar ise bazı çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir 
(Akın, Akın ve Öztürk, 2016; Duman ve diğerleri, 2021; Fourie ve 
Santana-Gallego, 2011). 

Metodolojik açıdan araştırmanın en önemli katkısı, somut olarak 
gerçekleşen spor faaliyetlerine yönelik haber yapılan içeriklerin 

incelenmesine yöneliktir. Bu doğrultuda elde edilen bilgilerin, sistematik 
olarak incelenmesine olanak tanıyan bilgisayar destekli Maxqda programı 

kullanılarak analiz edilmesi geçerlilik ve güvenilirlik konusunda önemli 

fayda sağlamaktadır. 
Spor ve turizm faaliyetleri birbiri ile entegre halindedir. Nitekim ulusal 

veya uluslararası spor faaliyetleri aynı zamanda turizminde canlanmasını 

sağlamaktadır. Bu bakımdan spor turizmine yönelik faaliyetlerin gerek 

kamu gerekse özel sektör iş birlikleriyle sistemli bir şekilde düzenlenmesi 

gerekmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında spor turizminin 

turist sayısını arttırması, ekonomik ve sosyal katkı sağlaması, turizmin 

dört mevsime yayılması ve spor turizminin gelişmesi için kamu ve özel 

sektör yatırımlarının artması ve reklam ve tanıtımın faaliyetlerinin iyi 
yapılması gerekmektedir. Genel olarak spor ve turizm faaliyetlerinin 
birbiri ile olan yakın ilişkisi, her iki alanın gelişmesi açısından, kamu 

kurumlarının ve özel sektörün iş birliklerini zorunlu hale getirmektedir.  
Araştırma sonuçları spor turizmine yönelik faaliyetlerin giderek 

arttığını göstermektedir. Bu tür faaliyetlerin başta turist sayısını arttırması 

ve buna bağlı olarak ekonomik gelir sağlaması destinasyonların ilgisini 
çekmektedir. Böylelikle destinasyonlarda spor turizmine yönelik 

yatırımlar artmakta ve yörenin gelişimi sağlanmaktadır. Ayrıca spor 

turizmine yönelik faaliyetler sayesinde destinasyonun reklam ve tanıtımı 

yapılarak geniş bir kitleye pazarlanması sağlanmaktadır. 
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Yapılan araştırmada, ulusal turizm gazetelerindeki spor turizmine 
yönelik haberler incelenmiştir. Gelecekte yapılacak çalışmalar, benzer 
yöntem kullanarak sosyal medya üzerinde gerçekleştirilebilir. Bu 

araştırmanın verileri 2022 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında çıkan 

haberlerle sınırlıdır. Daha geniş bir tarih aralığında olan veriler ile 

araştırmalar gerçekleştirilebilir. Turizm gazetelerinde yer verilen diğer 

turizm türlerine ilişkin haberler yine benzer bir yöntem ile incelenebilir. 
Ayrıca çalışmanın Covid-19 sonrası bir dönemi kapsaması haber sayısının 

az olmasını açıklar nitelikte olup gelecek dönemlerde de daha fazla haber 
üzerinden çalışmalar gerçekleştirilebilir. Son olarak ise spor ve turizmin 
iç içe olduğu ilgi çekici videolara yönelik gösterge bilimsel analiz veya 
içerik analizi yapılabilir. 
 
KAYNAKÇA 
Akın, A. (2015). Spor turizminin etkileri üzerine bir alan araştırması. 

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(2), 20-30. 
Akın, A., Akın, A. ve Öztürk, H. (2016). Spor turizminin gelişimi ve 

etkileri konusunda yöneticilerin bakış açısının 

değerlendirilmesi. Journal of International Social Research, 9(42), 
1933-1941. 

Akyol, C. ve Akkaşoğlu, S. (2021). Alternatif turizm türlerinin 

destinasyonlara katkısı; Artvin ve spor turizmi. Journal of Humanities 
and Tourism Research, 11(1), 177-194. 

Aydın, Ç. ve Aydın, C. (2020). Eskişehir’in turistik destinasyon çekim 

unsurlarının yerel basındaki sunumu. Erciyes İletişim Dergisi, 7(1), 
107-122. 

Bartoluci, M., Škorić, S. ve Starešinić, Z. (2016). Sports tourism offer in 

Croatia. Poslovna izvrsnost, 10(2), 9-25. 
Bayraktar, Y., Aksakallı, Z. ve Selçuk, G. N. (2017). Yeni turistik ürün 

olarak futbol-kamp turizmi: Erzurum yüksek irtifa kampı örneği. Türk 

Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(2), 199-210. 
Can, Z. G. ve Değirmen, S. (2017). Spor organizasyonlarının ekonomik 

açıdan incelenmesi: Mersin ili örneği. İşletme ve İktisat Çalışmaları 

Dergisi, 5(4), 91-105. 
Diker, O., Çetinkaya, A. ve Cinkara, A. (2016). Hava sporları turizmi ve 

Safranbolu'nun hava sporları potansiyelinin belirlenmesi. Karabük 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 84-100. 
Duman, S., Şahin, H. M., Uluç, E. A. ve Bulut Ç. (2021). Spor turizminin 

Türkiye açısından ekonomik boyutu. Gaziantep Üniversitesi Spor 
Bilimleri Dergisi, 6(4), 367-383.  

Fourie, F. ve Santana-Gallego, M. (2011). The impact of mega-sport 
events on tourist arrivals. Tourism Management 32(2011), 1364-1370.  



99 

Gibson, H. J. (1998). Active sport tourism: who participates? Leisure 
Studies, 17(2), 155-170 

Gozalova, M., Shchikanov, A., Vernigor, A. ve Bagdasarian, V. (2014). 
Sports tourism. Polish  Journal of Sport and Tourism, 21(2), 92-96. 

Gürsoy, Y. (2016). Giresun ilinin spor turizmi açısından 

değerlendirilmesi. Journal of International Social Research, 9(45), 
1080-1088. 

Karadeniz, E. ve Güdük, T. (2020). Mersin ili spor turizmi potansiyelinin 

SWOT analiziyle değerlendirilmesi. Journal of Tourism Theory and 
Research, 6(2), 115-129.   

Karakoç, B. (2011). 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası’nın spor turizmi 

ve ekonomik etkileri açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek 

lisans tezi). Muğla Üniversitesi, Muğla. 
Karharman, A. (2014). Antalya destinasyonunda spor turizmi. 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Trabzon. 

Kervankıran, İ., Çuhadar, M. ve Ongun, U. (2020). Turizm 
araştırmalarında ihmal edilen bir konu: Turist ölümleri (Antalya 

örneği). International Journal of Geography and Geography 
Education, (42), 155-167. 

Kim, T. K., Lee, C. K., Mjelde, J.W.  ve Lee, H. M. (2014). The 
carryover effect of newspaper reports on a mega event: ex post 
analysis of the 2012 Expo. Yeosu Korea. Asia Pacific Journal of 
Tourism Research, 19(9), 1009–1022. 

Kuburlu, C. (2017, 5 Aralık). İşte Türkiye'nin spor turizmi hacmi. Erişim 

adresi: http://www.turizmaktuel.com/haber/600-bin-turist-spor-icin-
geldi   

Naghibi, S., Hakakzadeh, M. ve Razaghi, M. E. (2018). Compilation of 
Iran Sport Tourism  Strategy (SWOT). International Journal of 
Science Culture and Sport, 6(2), 182-190. 

Ören, T. (2018). Spor turizmi aracılığı ile sürdürülebilir destinasyon 

geliştirme: Hava sporları açısından Uşak ili potansiyeli 

(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya. 
Özdemir, B.U. (2020). Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde 

eğitim gören öğrencilerin spor turizmine yönelik tutumlarının 

incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, 
Elazığ. 

Ross, S. D. (2001). Developing Sport Tourism. An E-Guide For 
Destination Marketers and Sports Events Planners. Erişim adresi: 

https://www.readkong.com/page/developing-sports-tourism-8133132 
Schwark, J. (2007). Sport tourism: Introduction and overview. European 

Journal for Sport and Society, 4(2), 117-132. 

http://www.turizmaktuel.com/haber/600-bin-turist-spor-icin-geldi
http://www.turizmaktuel.com/haber/600-bin-turist-spor-icin-geldi
https://www.readkong.com/page/developing-sports-tourism-8133132


100 

Şebin, K. (2018). Spor ve turizm ilişkisi. Ankara: Nobel Yayıncılık. 
Şimşek, E. ve Hassan, A. (2018). The Independent ve The Guardian 

gazeteleri internet sitelerinde yer alan Türkiye turizm yazılarına 

yönelik bir içerik analizi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 

(1), 80-103. 
Toramanlı, A. (2014). Spor turizminde olimpiyat oyunları ve spor 

turizminin gelişimine katkıları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 
Maltepe Üniversitesi. 

Turizm Günlüğü, (2022, 26 Mart). Dünya’da spor turizminin yeri ve 

önemi. Erişim adresi: 

https://www.turizmgunlugu.com/2022/03/26/dunyada-spor-turizmi/ 
Yılmaz, M. ve Parlak, A. B. (2017). Trabzon’da turizm farkındalığının 

yerel basın üzerinden incelenmesi. DOKAP Bölgesi Uluslararası 

Turizm Sempozyumu (ss. 109-121), Trabzon, 23-24 Ekim 2017. 

https://www.turizmgunlugu.com/2022/03/26/dunyada-spor-turizmi/


101 

AFYONKARAHİSAR İLİNİN GASTRONOMİ TURİZMİ 

POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
                                          

Ümit SORMAZ 
Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi , Turizm Fakültesi, usormaz@erbakan.edu.tr 

 
Esat ÖZATA 

Dr. Öğr. Üyesi., Beykent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 
esatozata@beykent.edu.tr 

 
Mustafa YILMAZ 

Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi, Turizm Fakültesi,  mustafaylmz14@gmail.com 

 
Cemile BÜYÜKYILDIRIM 

Yüksek Lisans Öğrencisi., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 
cemilebykyldrm@gmail.com 

 
ÖZET 
Ülkemiz geçmişten günümüze kültürel ve doğal çekicilikleri ile ön planda 

olan bir konuma sahip olmuştur. Ülkemizde kültürel çekicilik unsuru, 

mutfak kültürünün UNESCO tarafından tescillenen 3 şehir bulunmaktadır. 

2019 yılında tescillenen ve yaratıcı şehirler ağına gastronomi alanında 

giren Afyonkarahisar ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin 
değerlendirilmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Afyonkarahisar 

ilinde faaliyet gösteren restoran işletmecileri, otel işletmesi şefleri ve 

turizm akademisyenleri araştırma evrenini oluştururken, Afyonkarahisar 

ilinde bulunan 2 restoran işletmecisi, 11 otel işletmesi şefi ve 6 

akademisyen araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada nitel 

veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Araştırma sürecinde elde edilen veriler nitel araştırma 

tekniğinden tematik ve içerik analizi yönteminden yararlanılarak 

değerlendirilmiştir. Verilerin analizi bilgisayar destekli olarak 

gerçekleştirilmiş ve MaxQda programından yararlanılmıştır.  Elde edilen 

bilgiler ışığında bölgeye özgü yiyecek ve içeceklerin işletme menülerinde 

yer alması, yöreye özgü yiyeceklerde standart reçete uygulaması, iletişim 

araçları ile tanıtımların yapılması gibi sonuçların Afyonkarahisar 
gastronomi turizminin gelişmesine katkıda bulunulacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Gastronomi, Gastronomi turizmi, Afyonkarahisar. 
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EVALUATION OF GASTRONOMY TOURISM POTENTIAL OF 
AFYONKARAHİSAR PROVINCE 

 
ABSTRACT 
Our country has had a prominent position with its cultural and natural 
attractions from past to present. In our country, there are 3 cities that are 
registered by UNESCO for cultural attraction and culinary culture. The aim 
of the research is to evaluate the gastronomic tourism potential of 
Afyonkarahisar province, which was registered in 2019 and entered the 
creative cities network in the field of gastronomy. While restaurant 
operators, hotel management chefs and tourism academicians operating in 
Afyonkarahisar province constitute the research population, 2 restaurant 
operators, 11 hotel management chefs and 6 academicians in 
Afyonkarahisar province constitute the sample of the research. Semi-
structured interview technique, one of the qualitative data collection 
techniques, was used in the research. The data obtained during the research 
process were evaluated by using thematic and content analysis methods 
from the qualitative research technique. The analysis of the data was carried 
out with computer aid and MaxQda program was used. In the light of the 
information obtained, it is thought that the results such as the inclusion of 
region-specific foods and beverages in the business menus, the application 
of standard recipes in regional foods, and the promotion of food and 
beverage products will contribute to the development of Afyonkarahisar 
gastronomic tourism. 
Keywords: Gastronomy, Gastronomy tourism, Afyonkarahisar. 
 
1. GİRİŞ 

Son yıllarda turizm destinasyonlarının çekiciliğinde önemli rol oynayan 

gastronomi turizmi (Sormaz, vd., 2015), ‘Ana motivasyon kaynağı olan 

özel bir yemeğin tadımı veya bir yemeğin üretim aşamalarını görmek 

amacıyla, yöresel veya kırsal alanları, yiyecek üreticilerini, restoranları, 

yemek festivallerini ve özel alanları ziyaret etmektir” (Yüncü, 2010) 

şeklinde açıklanmaktadır. Gastronomi kavramı ise “temelinde belirli 
kültürlerin yansıması olan, yemek hazırlama, pişirme, sunum ve yeme-içme 

deneyimiyle ilgili bir sanat ve bilim dalı” olarak tanımlanmaktadır (Sarıışık 

ve Özbay, 2015). 
Yeni bir turizm alanının gelişmesine katkı sağlayan ve turizm 

pazarlamasında da öne çıkan gastronomi, yemek ve kültür kavramlarını 

birleştirmiştir. Anadolu’nun bulunmuş olduğu konum, köklü bir tarihi 

geçmişe sahip olması, coğrafi yapısı ve iklim çeşitliliği mutfak kültürünü 

ve yemek çeşitliliğini oldukça etkilemiştir. Bölge bölge ve hatta il il 

değişen yemekleri mutfak kültürleri örf ve adetleri bulunmaktadır. Bu 
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durum gastronomi turizmi açısından önem arz etmekte ve Anadolu’yu bir 

cazibe merkezi bir haline getirmektedir. Anadolu da tarihi geçmişi, mutfak 

kültürü, örf ve adetleri ile yakından görülmeye değer olan Afyonkarahisar 

ili, UNESCO tarafından 2019 yılında gastronomi alanında ‘Yaratıcı 

Şehirler Ağı’ na dahil edilmiştir (UNESCO, 2022). 
 
1.1. Gastronomi Turizminin Afyonkarahisar Destinasyonu İçin Önemi 

ve Rolü 
Günümüzde insanlar turizmden beklentileri içerisine deniz, kum ve 

güneş tatilinin yanında, gastronomi turizmini de dahil etmişlerdir 

(Küçükkömürler, Şirvan ve Sezgin, 2018). İnsanın zorunlu ihtiyacı olan 

yeme-içme faaliyeti, turistlerin yaptıkları seyahatlerin her anından zevk 

alabilme istekleri doğrultusunda gastronomik unsurları ön plana çıkararak 

gastronomi turizminin turistlerin temel amaçları arasında yer almasını 

sağlamıştır (Türkay ve Genç, 2017). Zamanla turistler için temel amaç 

haline gelen bu durum bir turizm çeşidine dönüşmüştür  (Küçükkömürler, 

Şirvan ve Sezgin, 2018). Gastronomi turizmi gelişim gösterdiği yerlerde, 

yerel ekonomiye katkı sağlarken o bölgenin gelişmesine, yatırım 

yapılmasına ve yerel değerlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır 

(Gheorghe vd., 2014; Üner ve Şahin, 2016). Binlerce yıllık geçmişe sahip 

Afyonkarahisar ili, birden fazla İle sınırının da olması ile zengin ve çeşitli 

bir mutfağa sahiptir (Afyonkarahisar Belediyesi, 2019). İlin UNESCO 

tarafından tescillenmesi mutfak kültürünün çeşitli şekillerde İli ziyarete 

gelenlere daha fazla sunulmasını sağlamış, tanınırlığını artırmıştır. İl 

içerisinde gerçekleştirilen “Turizm ve Lezzet Festivali” yapılmaya 

başladığı yıldan itibaren mutfak kültürünün ve ile ait turizm çekici turizm 

unsurlarının tanınmasına olanak sağlamış aynı zamanda bölgenin 

ekonomik anlamda kalkınmasına destek vermiştir (Kalkan, 2021). 
 
2. YÖNTEM 
2.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli 

Araştırma; Afyonkarahisar ilinin gastronomi turizminin nelerden 
meydana geldiği, gastronomik değer olarak hangi ürünlerinin bilindiğinin 

ve kabul edildiğinin tespit edilerek bölge gastronomi turizminin 

geliştirilmesine yönelik nelerin ve hangi faaliyetlerin katkı sağlayabileceği 

tespit edilmeye çalışılmıştır.  Ayrıca UNESCO tarafından tescillenmiş olan 

Afyonkarahisar ilinde gastronomi turizm faaliyetlerinin arttırılması 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; Afyonkarahisar ilinin sahip olduğu 

gastronomi unsurlarının belirlenerek, geleceğe aktarılmasında ve bölgenin 

gastronomi turizmi kapsamında geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için 

önerilere yer verilmesi hedeflenmiştir. 
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Araştırma evrenini, Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren turizm 

işletme yöneticileri ve Afyonkarahisar ilinin gastronomisi hakkında bilgi 

sahibi olan akademisyenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 

ise, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak Afyonkarahisar il merkezinde 
faaliyet gösteren ve turizm işletme belgesine sahip otel ve restoran 

işletmeleri yöneticileri ya da işletmecileri ve Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Turizm Fakültesi’nde görev yapan akademisyenlerden araştırmaya 

katılmaya gönüllü olanlar oluşturmaktadır. Bu kapsamda; otel ve restoran 

işletmelerinin işletmeci ya da yönetici konumunda çalışan personel ve 

üniversitede görev yapan akademisyenler ile görüşülmüş ve araştırmaya 

katılmaya gönüllülük esası göz önüne alınarak turizm işletmelerini 

temsilen 13 işletmeci, üniversiteyi temsilen 6 akademisyen olmak üzere 

toplam 19 katılımcı araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.   
Görüşmeler 20-28 Şubat tarihleri arasında Afyonkarahisar ili içerisinde 

belirlenen 13 Restoran müdürü ve Afyon Gastronomisi hakkında bilgi 

sahibi olan 6 akademisyen ile yüzyüze görüşülerek yapılmış ve görüşmeler 

katılımcıların izni ile kayda alınmıştır. Araştırmada öncelikle 

görüşmelerden elde edilen ses kayıtları yazıya aktarılmıştır. Yazılı görüşme 

verileri MAXQDA 2022 programına aktarılmıştır. MAXQDA 2022 

programına aktarılan verilerin analizinde tümevarımcı bir yaklaşım 

benimsenmiştir. Veriler tekrar tekrar okunmuş ve ilk kodlar 

oluşturulmuştur. Birbiri ile ilişkili kodlar temalar altında toplanarak 

isimlendirilmiştir. Daha sonra elde edilen temalar araştırmacı tarafından 

açıklanmıştır. Son olarak araştırmacı elde edilen bulgulara anlam 

kazandırmak amacıyla bulguları yorumlamış ve çeşitli görseller ile 

desteklemiştir. Elde edilen bilgiler ve katılımcı görüşleri doğrultusunda 

öneriler şeklinde sunulmuştur. 
Araştırmada elde edilen veriler tematik analiz ve içerik analizi 

yöntemleri çerçevesinde incelenmiştir. Tematik analiz elde edilen verilerin 

temalarının belirlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanmasında kullanılan bir 

yöntemdir (Boyatzis, 1998). İçerik analizi; toplanan verilerin 

açıklanmasına yardımcı olacak kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. 

Tematik analiz ile katılımcıları tanıtıcı bulgular değerlendirilirken, içerik 

analizi ile katılımcıların görüşlerinin içerikleri sistematik olarak incelenir 

(Karataş, 2015). 
 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmaya gönüllü katılım sağlayanların; %10.5’i restoran 

işletmecileri, %57.9’ u otel işletmesi şefleri ve %31.6’sı turizm 

akademisyenleridir. 
Araştırmaya gönüllü katılım sağlayan işletme temsilcileri ve 

akademisyenlerin %10.5’inin kadın ve %89.5’inin erkek olduğu 
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belirlenmiştir. Katılımcıların demografik bilgileri incelendiğinde; 

%47.4’ünün 31-45 yaş aralığında ve %57.9’unun ortaöğretim mezunu 

olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan katılımcılara Afyonkarahisar 

ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin eksik yönleri nelerdir sorusu 

yöneltilmiştir. Katılımcılar, İle özgü yöresel yemek ve ürünlerin tanıtım ve 

pazarlamasındaki eksiklikler, işletme menülerinde yöresel yemeklere 

yeterince yer verilmemesi, evlerde yapılan yöresel yemeklerin işletmelerde 

bulunmaması, gastronomi turizmine gereken önemin verilmemesi, yeterli 

turizm tesisinin bulunmaması, turizm destinasyonlarında yöresel ürünlerin 

az olması, turist taleplerinin yoğun olarak yöresel ürün sunulmasını 

engellemesi ve ulaşım ağlarının yetersiz olması olmak üzere 8 kod ile ifade 
edilmiştir. 

Araştırmaya katılan katılımcılara Afyonkarahisar iline ait çekici turizm 

unsurları nelerdir sorusu yöneltilmiştir. Katılımcılar sağlık turizmi ve buna 

bağlı olarak termal turizm ve özel diyet wellness, Frig yemekleri, karavan 

festival, Eski Afyon evleri, eski tarihi mimari unsurlar, Frig Vadisi ve 
burada yer alan Ayazini, balon turizmi ve göl turizmi olmak üzere 11 kod 

ile ifade edilmiştir. Katılımcıların termal turizm, Frig Vadisi ve Frig 

yemekleri kodu öne çıkmaktadır. 
Afyonkarahisar ilinin gastronomik unsurları nelerdir sorusuna; 

katılımcılar haşhaş, kiraz, bal kabağı, vişne, yumurta, bamya, tahıl ürünleri, 

patates ekmeği olmak üzere 8 kod ile ifade edilmiştir. Katılımcıların 

haşhaş, patates ekmeği ve tahıl ürünleri kodu öne çıkmaktadır. Katılımcılar 

ile yapılan görüşmeler sonucunda İlin gastronomik unsurlarından en fazla 

haşhaşın bilindiği görülmektedir. Ürünün Afyon da bilinirliliğinin fazla 

olması, Afyonkarahisar ilinin de isim kökeninin bu bitkiye dayanması gibi 

sebeplerin bu ürünün ilerleyen süreç içerisinde daha da önem kazanmasına 

olanak sağlayacağı düşünülmektedir. 
Araştırmaya katılan katılımcılara Afyonkarahisar iline ait 

tescillenebilecek yemekler nelerdir sorusu yöneltilmiştir. Katılımcılar 

Nokul, Tandır Çorbası, Nişan Kurabiyesi, Afyon Salatası, Zülbiye, Sakala 

Çarpan Çorbası, Kedi Külümbe, Etli Bamya Çorbası, Sucuk Döner, 
Bükme, Musakka olmak üzere 11 kod ile ifade edilmiştir. Katılımcıların 

nokul, musakka ve bükme kodu öne çıkmaktadır. 
Araştırmaya katılan katılımcılara Afyonkarahisar iline özgü gastronomi 

değerlerinin hediye olarak kullanılma durumu sorusu yöneltilmiştir. 
Katılımcılar sucuk, lokum, kaymak, patates ekmeği, ekmek kadayıfı 5 kod 

ile ifade edilmiştir. Katılımcıların sucuk ve lokum kodu öne çıkmaktadır. 

Bir ile özgü gastronomik değerleri hediye olarak götürülmesi, takdim 

edilmesi o ilin gastronomi turizmi açısından tanınmasında ve bu 

potansiyelin artmasında önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Araştırmaya katılan katılımcılara Afyonkarahisar iline özgü gastronomi 

turizmine yönelik öneriler nelerdir sorusu yöneltilmiştir. Katılımcılar 

akademik çalışmalar yapılmalı, geçmişe yönelik araştırma yaparak yemek 

çeşitliliği arttırılmalı, orijinalliği koruyarak müşteri potansiyeline göre 

uyarlanması, reklam ve markalaşma çalışmalarına gereken önemin 

verilmesi, yatırımcının desteklenmesi, festival ve fuarların tanıtımı, sosyal 

medyanın aktif kullanılması, yöresel yemekler konusunda bilinçlenmenin 

sağlanması, tescilli ürün sayısının arttırılması, yöresel yemek sunan 

restoranların arttırılması, yöresel yemek tanıtımının yapılması, inovasyon 

çalışmalarının yapılması 12 kod ile ifade edilmiştir. Katılımcıların reklam 

ve markalaşma çalışmalarına gereken önemin verilmesi ve akademik 

çalışmaların yapılması kodu öne çıkmaktadır. 
 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan görüşmeler sonucunda Afyonkarahisar ilinin gastronomi turizm 
potansiyelinin eksik yönlerinde tespit edilen yönler şunlardır; 

 İle özgü yöresel yemek ve ürünlerin tanıtım ve pazarlamasındaki 

eksiklikler,  
 İşletme menülerinde yöresel yemeklere yeterince yer verilmemesi,  
 Evlerde yapılan yöresel yemeklerin işletmelerde bulunmaması,  
 Gastronomi turizmine gereken önemin verilmemesi,  
 Yeterli turizm tesisinin bulunmaması, 
 Turizm destinasyonlarında yöresel ürünlerin az olması,  
 Ulaşım ağlarının yetersiz olmasıdır. 

Yapılan görüşmeler sonucunda Afyonkarahisar İlinin çekici turizm 

unsurları arasında sağlık turizmi ve buna bağlı olarak termal turizm ve özel 

diyet wellness, Frig yemekleri, karavan festivali, Eski Afyon evleri, eski 
tarihi mimari unsurlar, Frig Vadisi ve burada yer alan Ayazini, balon 
turizmi ve göl turizmi olduğu tespit edilmiştir. Bu çekici turizm 

unsurlarının reklam faaliyetleri ile ön plana çıkarılması, şehir 

tanıtımlarında kullanılması gastronomi turizminin canlanmasına da katkı 

sağlayacaktır. 
Afyonkarahisar iline ait gastronomik unsurlardan başta haşhaş, kiraz, 

bal kabağı, vişne, yumurta, bamya, tahıl ürünleri, patates ekmeğinin olduğu 

görülmüştür. Afyonkarahisar iline ait tescillenebilecek yemeklerin ise 
nokul, tandır çorbası, nişan kurabiyesi, afyon salatası, zülbiye, sakala 

çarpan çorbası, kedi külümbe, etli bamya çorbası, sucuk döner, bükme, 

musakka olduğu tespit edilmiştir. Afyonkarahisar ilinin UNESCO tescilli 
yemeklerinin kaymak, sucuk, patlıcan böreği, ağzıaçık, Afyon ekmeği, 

ilibada dolması, keşkek, ekmek kadayıfı, Afyon kebabı, lokum olduğu 

görülmüştür. 
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 Afyonkarahisar iline özgü hediye olarak sunulan gastronomik 

unsurların sucuk, lokum, kaymak, patates ekmeği, ekmek kadayıfı 

olduğu görülmüştür. 
 Yapılan çalışma neticesinde katılımcıların gastronomi turizminin 

gelişmesine yönelik yaptığı yorumlar şunlardır;  
 Afyonkarahisar iline özgü gastronomi turizmine yönelik akademik 

çalışmalar yapılmalı,  
 Geçmişe yönelik eski kaynaklardan ile özgü tarihi yemekler gün 

yüzüne çıkarılmalı ve yemek çeşitliliği arttırılmalı,  
 Reklam ve markalaşma çalışmalarına gereken önemin verilmesi,  
 Turizm yatırımcıları desteklenmeli,  
 Tescilli ürün sayısı arttırılmalı, 
 Festival ve fuarların tanıtımına özen gösterilmeli,  
 Sosyal medya aktif kullanılmalı, ve yöresel ürünler ve yemeklerin 

tanıtımı yapılmalı, 
 Yöresel yemekler konusunda halkın ve restoren sahiplerinin 

bilinçlenmesi sağlanmalı,  
 Yöresel yemek sunan restoranlar arttırılmalıdır. 

 
4.1. Öneriler 

 Afyon gastronomi turizminde önemli faktörlerden olan yöresel 

ürünlerin bilhassa UNESCO kültürel mirasına dahil olmuş 

ürünlerin işletmeler ve yöre halkı tarafından bilinmesi restoran ve 

otel işletmesi menülerinde yer alması Afyon gastronomi turizminin 

canlanmasına katkı sağlayacaktır.  
 Restoran ve otel işletmesi menülerinde yer alan yöresel yemeklerde 

standart reçete uygulanmalıdır. 
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ÖZET  

Bu çalışmanın amacı, 1896 yılından beri devam eden Olimpiyat 

Oyunları’na ait bir afişi göstergebilimsel açıdan analiz ederek afişte 

bulunan göstergeleri keşfetmek ve anlatılmak istenenleri bütüncül bir bakış 

açısı ile değerlendirmektir. Spor turizmi kapsamında gerçekleştirilen ve 

kitleleri seyahate yönelterek destinasyonlara önemli fayda sağlayan 

Olimpiyat Oyunları, tüm ülkelerin ev sahipliğini yapmayı istediği bir spor 

etkinliğidir. Çalışma kapsamında 2024 yılında Paris’te yapılması planlanan 
ve Dominique Kleiner tarafından tasarlanan XXXIII. Olimpiyat 
Oyunları’na ait afiş örneklem olarak belirlenmiştir. Afiş doküman inceleme 

tekniğinden yararlanılarak incelenmiş olup afişin çözümlenmesi sürecinde 

ise Ferdinand de Saussure ve Roland Barthes’in geliştirmiş olduğu 

göstergebilimsel analizden yararlanılmıştır. Afiş; gösterge, kod, düzanlam, 

yananlam, mit, metafor ve metonim kavramları açısından detaylı bir 

şekilde incelenmiştir. Çalışma sonucunda, XXXIII. Olimpiyat Oyunları’na 

ait afişte birçok göstergenin olduğu tespit edilmiştir. Afişte bulunan 

binalar, sporcular, Eyfel Kulesi, olimpiyat ateşi, ülke bayrakları ve spor 

müsabaka alanları ile bir mesaj iletilmek istenmiştir. Nitekim, afişte 

bulunan göstergelerin belirsiz bir şekilde gösterilmesinin merak duygusunu 

uyandırmak için olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca afişin, Olimpiyat 

Oyunları’nın yanı sıra Paris’i merak eden turistler için çekici bir unsur 

olarak gösterildiği ve afişte sadelikten uzak karmaşık kesitlerin yer 
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almasının ise Paris’in kozmopolit şehir yapısına işaret ettiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Spor turizmi, Olimpiyat oyunları, Afiş, 

Göstergebilimsel analiz. 

 

SEMIOTIC ANALYSIS OF THE POSTER OF THE XXXIII. 
OLYMPIC GAMES FROM THE POINT OF VIEW OF SPORTS 

TOURISM 

ABSTRACT 

This study aims to analyze a poster of the Olympic Games, which has been 
going on since 1896, from a semiotic point of view, to discover the 
indicators on the poster and to evaluate what is meant to be explained with 
a holistic perspective. The Olympic Games, which are held within the 
scope of sports tourism and provide significant benefits to destinations by 
directing the masses to travel, are sports event that all countries want to 
host. Within the scope of the study, the poster of the XXXIII. Olympic 
Games, planned to be held in Paris in 2024 and designed by Dominique 
Kleiner, were determined as a sample. The poster was examined using the 
document analysis technique, and the semiotic analysis developed by 
Ferdinand de Saussure and Roland Barthes was used in the analysis of the 
poster. The poster was examined in detail in terms of the concepts of sign, 
code, denotation, connotation, myth, metaphor, and metonymy. As a result 
of the study, it has been determined that there are many indicators on the 
poster of the XXXIII. Olympic Games. A message was intended to be 
conveyed with the buildings, athletes, Eiffel Tower, Olympic flame, 
country flags, and sports competition areas on the poster. As a matter of 
fact, it has been determined that the ambiguous display of the indicators on 
the poster is to arouse the sense of curiosity. In addition, it has been 
concluded that the poster is shown as an attractive element for tourists who 
are curious about Paris as well as the Olympic Games, and the fact that the 
poster contains complex sections far from simplicity indicates the 
cosmopolitan city structure of Paris. 

Keywords: Sports tourism, Olympic games, Poster, Semiotic analysis. 

 

1. GİRİŞ  

Son yıllarda turistlerin tatil deneyimlerinin giderek özel ilgi içeren 

turizm türlerine yönelik olduğu görülmektedir. Hem spor faaliyetleri hem 

de serbest zaman ile ilişkili olan spor turizmi turistlerin tercih ettiği özel 
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ilgi turizm türlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır (Gibson, 1998). Spor 
ve spor turizminin dünya genelinde büyük bir gelişme göstermesi, 

destinasyonları, bu turizm türüne yöneltmiştir. Potansiyelinin farkına varan 

destinasyonlar, spor oyunlarını kendi ülkelerine veya şehirlerine 

çekebilmek için komisyonlar oluşturmaya başlamıştır. Spor komisyonları, 

destinasyonlarda spor olaylarının planlanması ve pazarlanması konusunda 
ilgili kişilere eğitim vermekte ve ülkelerin veya şehirlerin spor turizmi 
alanında ön plana çıkmalarına yardımcı olmaktadır (Tumer ve Rosentraub, 
2002). 

Tarihsel süreçte spor turizminin gelişmesinde, Olimpiyat Oyunları’nın 

oldukça etkili olduğu bilinmektedir (Kozak vd., 2017). Özellikle Antik 

Yunan’da Olimpiyat Oyunları’nın başlamasıyla çok sayıda turist ülkeyi 

ziyaret etmiştir. Günümüzde spor turizminin temelini oluşturan Olimpiyat 
Oyunları, Dünya ve Avrupa şampiyonaları, Formula 1 yarışları ve Grand 

Slam tenis turnuvaları gibi etkinlikler en fazla ziyaretçi çeken ve en fazla 
getiri sağlayan sportif faaliyetler kapsamında yer almaktadır (Güdük, 

2019). Düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nın ülkelere yaklaşık olarak 10 

milyar dolarlık bir getiri sağladığı bilinmekle birlikte Fransa’daki “Spor 
Ekonomisi ve Hukuku” merkezinin yayımladığı rapora göre (Centre de 
Droit et d’Economie du Sport, 2020) 2024’te düzenlenecek Olimpiyat 
Oyunları’nın ülke içinde en az 5,3 ile 10,7 milyar avro arasında bir 

ekonomik sirkülasyon oluşturacağı ön görülmektedir. Aynı rapora göre, 

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın yaklaşık 150 bin kişi için istihdam 

yaratacağı ve bu kişilerin, oyunların organizasyonlarında, otel ve 

restoranlar başta olmak üzere turizm endüstrisinde ve spor komplekslerinin 

inşa aşamasında istihdam edileceği planlanmaktadır (Eurosport Türkiye, 

2019). Dolayısıyla böyle büyük spor faaliyetleri, kitleleri harekete geçirip 

insanları seyahate yönelterek destinasyonlara ekonomik gelir ve olumlu 
imaj yaratma gibi önemli katkılar sağlamaktadır (Chalip vd., 2003).  

Bu çalışmada, spor turizmi açısından bu denli önemli olan Olimpiyat 
Oyunları’na ait bir afişin göstergebilimsel yaklaşım kullanılarak 

incelenmesi amaçlanmıştır. Turizmde kullanılan ve nitel bir araştırma 

yöntemi olan göstergebilimsel analiz (Akkuş ve Böyükyılmaz, 2020; 

Gretzel ve Mendonça, 2019; Naghizadeh, 2021), göstergeleri incelemek, 
birbirleri arasındaki iletişim süreçlerini metin halinde okumak, bu 
göstergeler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak amacıyla tercih edilen bir 

teknik olup çalışmanın kuramsal çerçevesini oluşturmaktadır. Çalışma 

kapsamında Dominique Kleiner tarafından tasarlanan ve 2024 yılında 

Paris’te düzenlenecek olan XXXIII. Olimpiyat Oyunları’na ait afiş, 

derinlemesine incelenmiş, afişte yer alan göstergelerin keşfedilmesi, afiş 

ile iletilmek istenen mesajların tespiti ve afişin spor turizmi açısından ne 
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anlama geldiği yorumlanmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla afişte yer alan her 
bir kesit, gösterge, kod, düzanlam, yananlam, mit, metafor ve metonim 
kavramları açısından ele alınmıştır. Nitekim spor turizminde önemli bir 

faaliyet olan olimpiyatlara ait bir afişin göstergebilimsel analiz yöntemiyle 

incelenmesinin ve araştırmacılara sunulmasının alanyazına ve yönteme 

katkı niteliğinde olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda öncelikle 

kavramsal çerçeve açıklanmış, daha sonra gerekli analizler yapılarak 

sonuçlar değerlendirilmiştir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Turizm, dünyada gün geçtikçe büyüyen ve önemi artan sektörlerin 

başında gelmektedir. Özellikle turistlerin farklı ilgi alanlarını, değişen talep 

ve isteklerini karşılamak, seyahat motivasyonlarını artırmak için ortaya 

çıkan alternatif turizm çeşitlerinin bu durum üzerinde önemli bir payı 

olduğu düşünülmektedir (Çetiner, 2022; Yıldız ve Çekiç, 2015). Alternatif 

turizm çeşitlerinden biri olan spor turizmi son zamanlarda hem ekonomik 
getirisi hem de sosyal boyutu ile ön plana çıkmaktadır (Duman vd., 2021). 
Spor turizmi, “insanların yaşadıkları yerden uzakta yapılan spor 

aktivitelerine katılmak veya gözlemlemek için ticari olmayan nedenlerle 

seyahat etmesi” olarak tanımlanmaktadır (Hall, 1992: 143). Gibson (1998: 
46) spor turizmini, “bireylerin spor aktivitelerine katılmak, spor 

aktivitelerini izlemek veya spor aktiviteleriyle bağlantılı ilgi çekici yerleri 

gezmek için geçici olarak evlerinden ayrılarak seyahat etmeleri” olarak 
ifade etmektedir. Kısacası spor turizmi ile ilgili yapılan tanımlar 

incelendiğinde üç önemli unsur ortaya çıkmaktadır. Bunlar; “spor 

faaliyetlerine katılmak amacıyla seyahat etmek”, “spor faaliyetlerini 

izlemek için seyahat etmek” ve “spor faaliyetlerinin gerçekleştiği turistik 

çekim yerlerini ziyaret etmek” şeklindedir (Gibson, 1998; Öztürk ve 

Yazıcıoğlu, 2002; Ross, 2001; Weed, 1997). 

Dünya çapında yapılan sportif faaliyetlerden biri olan Olimpiyat 
Oyunları en büyük ve en prestijli spor organizasyonlarından biri olarak 
kabul edilmektedir. Günümüz modern Olimpiyat Oyunları’nın kökeni 

Antik Yunan’da Tanrı Zeus adına yapılan dini törenlere/şenliklere 

dayanmaktadır. Olimpiyat Oyunları’nın ilk kez M.Ö. 776 yılında, Mora 

(Poloponez) Yarımadası’ndaki Elis (Eleia) kentinde yer alan Olimpia 
(Olimpos) bölgesinde yapıldığı bilinmekle birlikte tarihçiler bu oyunların 

daha eskiye dayandığını belirtmektedir (Holt, 2004; Kyrieleis, 2003; 
TMOK, 2022; Zeren, 1987). Yaklaşık 1200 yıl devam eden Olimpiyat 
Oyunları’nı Roma imparatoru I. Theodosius yasaklamıştır. Daha sonra 
1892 yılında “Baron Pierre Coubertin” Sorbone’de uluslararası bir spor 

konferansında yaptığı konuşmasında Olimpiyat Oyunları’nın yeniden 

düzenlenmesinden bahsetmiştir (Seçilmiş, 2004; Zeren, 1987). Bunun 
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üzerine 1894 yılında Paris’te kurulan “Uluslararası Spor Komitesi” 

tarafından Olimpiyat Oyunları’nın 1896 yılında oyunların ilk yapıldığı yer 

olan Atina’da yeniden yapılmasına karar verilmiştir (Özdilek vd., 2003; 
Tekin ve Tekin, 2014). Son düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nın ise 2020 
yılında yapılması planlanırken Covid-19 salgını nedeniyle 23 Temmuz- 8 
Ağustos 2021 tarihleri arasında Japonya’nın başkenti Tokyo’da seyircisiz 
olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmuştur (Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi, 2022). 

Olimpiyat Oyunları’nın en önemli simgesi üçü üstte ikisi altta olmak 

üzere iç içe girmiş evrensel niteliğe sahip beş halkadır. Halkalardaki mavi, 

kırmızı, siyah, yeşil ve sarı renkler, 1912 yılında oynanan oyunlarda 

yarışan ulusların bayraklarındaki renkleri; halkalar da Afrika, Avrupa, 

Okyanusya, Amerika ve Asya kıtalarının birliğini temsil etmektedir 
(Mercin, 2010; Özdilek vd., 2003; Wilkinson, 2010). Ayrıca Olimpiyat 
Oyunları için 1912’den itibaren afişler hazırlanmaya başlanmıştır. Bu 

afişler Olimpiyat Oyunları ve ev sahibi ülkeyle ilgili bilgi, tanıtım, kültürel 

ve görsel olarak iletişim gibi ögeleri içermektedir (Asan, 2014). 

Olimpiyat Oyunları ülkelerin tanıtımı için önemli organizasyonlar 
olmasının yanı sıra turizmin gelişmesinde bir cazibe unsuru olarak 

görülmektedir. Belirli bir turist kitlesinin oyunların oynandığı ülkeyi 

gezmek istemesi hem turizmin gelişmesini hem de ülkeye ekonomik 

anlamda gelir elde edilmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte oyunlar 
birçok ülke arasında kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkiler kurulmasına 

zemin hazırlamaktadır (Mercin, 2010; Yaman, 1989). 

Olimpiyat Oyunları’yla ilgili göstergebilimsel açıdan yapılan çalışmalar 

incelendiğinde; Çeken ve Aybay (2021) ile Karaşahinoğlu (2021) 

Olimpiyat Oyunları’na ait logo tasarımlarındaki kültürel ögeleri; Gülada 

(2019) göstergebilimsel analiz yöntemiyle Olympia filmi üzerinden Berlin 

de düzenlenen olimpiyatların ne tür ideolojik mesajlar verdiğini, İnan 
(2018) ise Olimpiyat Oyunları’nda kullanılan maskotları göstergebilimsel 

analiz yöntemiyle incelemişlerdir.  

3. YÖNTEM  

Araştırmada XXXIII. Olimpiyat Oyunları’na ait afişi çözümleyebilmek 

amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. “XXXIII. 

Olimpiyat Oyunları’na ait afiş ile anlatılmak istenen nedir?” sorusu 
araştırmanın temel problemini açıklar niteliktedir. Araştırma problemi 

doğrultusunda evren ve örneklem belirlenmiştir. 1896-2024 yılları arasında 

düzenlenmiş ve düzenlenecek olan tüm afişler araştırmanın evrenini 

oluşturmaktadır. Ancak bu araştırmada 2024 yılında Paris’te düzenlenecek 

olan Olimpiyat Oyunları’na ait afiş seçilmiş ve örneklem olarak 
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belirlenmiştir. Afiş doküman inceleme tekniğinden yararlanılarak 

incelenmiştir. Afişte anlatılmak istenen mesajın ortaya koyulabilmesi için 

ise göstergebilimsel çözümleme tekniğinden yararlanılmıştır. 

Göstergebilimsel analizden yararlanılırken Ferdinand de Saussure ve 

Roland Barthes’in geliştirmiş olduğu model temel alınmıştır. Barthes’a 
(1979) göre gösterge; “gösteren ile gösterilen imgenin birleşiminden 

oluşan ögeyi açıklamak için ortaya atılan bir kavram” olarak 
tanımlanmaktadır. Bir diğer deyişle gösterge; “kendi dışında bir şeyi 

gösteren bir öge” olarak ifade edilmektedir (Barthes, 1979: 9). 
Göstergebilimsel analiz ise “göstergeleri, gösterge dizgelerini ele alan, 

çok değişik, kimi durumlarda da çelişik yaklaşımları kucaklayan, devinim 
içinde bulunan geniş bir bilim dalı” olarak tanımlanmaktadır (Barthes, 

1979: 9). Bu tanımdan yola çıkarak araştırma kapsamında ele alınan afiş; 

gösterge, gösteren, gösterilen, kod, düzanlam, yananlam, mit, metafor ve 

metonim kavramları ışığında incelenmiştir. Araştırmanın geçerliliği ve 

güvenilirliğini sağlayabilmek için ise araştırma sonuçlarının 

“inandırıcılık”, “aktarılabilirlik”, “tutarlılık” ve “teyit edilebilirlik” ilkeleri 

doğrultusunda ortaya koyulmasına özen gösterilmiştir. 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA  

Araştırmanın bu bölümünde XXXIII. Olimpiyat Oyunları’na ait afişin 

göstergebilimsel analiz yöntemi ile çözümlenmesi yapılmıştır. 2024 Yaz 
Olimpiyatları ya da resmi adıyla XXXIII. Yaz Olimpiyat Oyunları’nın 26 

Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te 

düzenlenmesi planlanmaktadır (International Olympic Committee, 2022). 
Düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları’na ait afişe Tablo 1’de yer 

verilmiştir. Tabloda afişe ilişkin göstergeler görünmekte olup her bir 

gösterge düzanlam ve yananlam kavramları dikkate alınarak 

yorumlanmıştır. 
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Tablo 1. XXXIII. Olimpiyat Oyunları’na Ait Afişin Çözümlenmesi 
Görsel Gösterge Gösteren Gösterilen 

 

Mimari 
Yapı 

Binalar Kalabalık bir 

şehir hayatının 

varlığı 
İnsan Erkek Olimpiyat 

Oyunları’na 

katılım 

sağlayacak 

sporculardan biri 
Kule Eyfel 

Kulesi 
Tarihi, kültürel 

ve sanatsal 
eserlerin varlığı 

Sembol Olimpiyat 
Ateşi 

Olimpiyat 
Oyunları’nın 

sembolü ve 
Antik 
Yunanistan’a 

dayanan 
mitolojisi 

Nesne Ülke 

Bayrakları 
Farklı ülkelerden 

ve milletlerden 
sporcuların 

katılım 

göstereceği fikri 
İnsan Sporcular Farklı dallarda 

yarışacak 

sporcuların 

varlığı 
Mekân Spor 

Müsabaka 

Alanları 

Çok sayıda 

müsabaka 

alanlarının 

olması nedeniyle 

Olimpiyat 
Oyunları için 

uygun bir yer 
olması 

Kodlar:  
Paris 2024 
Jeux Olympique  
26 Juillet – 15 Aout  

 

Tablo 1’de yer alan XXXIII. Olimpiyat Oyunları’na ait afişte birçok 

göstergenin olduğu tespit edilmiştir. Afişte binalar, sporcular, Eyfel Kulesi, 
olimpiyat ateşi, ülke bayrakları ve spor müsabaka alanları görülmektedir 

(Düzanlam). Çok sayıda binanın olması, kalabalık bir şehir hayatının 

varlığına işaret etmektedir. Afişin farklı yerlerinde görünen insanların ise 
Olimpiyat Oyunları’nda farklı dallarda yarışacak sporcular oldukları 
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düşünülmektedir. Afişte Eyfel Kulesi’ni andıran bir yapının olması Paris’in 

tarihi ve kültürel açıdan önemli bir şehir olduğunu göstermektedir. Ayrıca 

turistik bir yerin varlığı başka tarihi ve kültürel yerlerin olduğuna da işaret 

etmektedir. Eyfel Kulesi’nin üzerinde Olimpiyat Oyunları’nın sembolü 

olan ve kökeni Antik Yunan mitolojisine dayanan olimpiyat ateşinin 

olduğu düşünülmektedir. Afişte farklı ülkelerin bayraklarını andıran çok 

sayıda nesne görünmektedir ki bu durum farklı ülkelerden ve farklı 

milletlerden katılım sağlayacak sporcuları temsil etmektedir. Afişin en alt 

kısmında görülen müsabaka alanları ise Paris’in Olimpiyat Oyunları’na ev 

sahipliği yapmak için uygun bir şehir olduğunu göstermektedir 

(Yananlam). Afişin en alt kısmında kodlar (Paris 2024, Jeux Olympique, 

26 Juillet – 15 Aout) bulunmaktadır (Düzanlam). Kodların Fransızca 

dilinde yazılmış oldukları görünmekte olup Olimpiyat Oyunları’nın 26 

Temmuz – 15 Ağustos 20241 tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te 

gerçekleşeceği belirtilmektedir (Yananlam). 

Afişte yer alan göstergelerin düzanlam ve yananlam kavramları ışığında 

çözümlenmesine ek olarak afişin mit, metafor ve metonim kavramları 

açısından da çözümlenmesi sağlanmıştır. Afişte belirsizlik miti söz 

konusudur. Bir diğer deyişle afişte yer alan mimari yapı, insan, kule vb. 

gibi göstergeler oldukça belirsizdir. Afişte yer alan göstergelerin belirsiz 

bir şekilde gösterilmesinin merak duygusu uyandırmak için olduğu 

düşünülmektedir. Çünkü Olimpiyat Oyunları, spor turizmi açısından 

oldukça önemli görülmekte ve çok sayıda turist oyunları izlemek için 

Olimpiyat Oyunları’nın düzenleneceği destinasyona seyahat etmektedir 
(Chalip vd., 2003; Yıldız ve Çekiç, 2015). Dolayısıyla afiş, Paris’e yönelik 

bir merak duygusu uyandırmakta ve Olimpiyat Oyunları’nın yanı sıra 

Paris’i merak eden turistler için çekici bir unsur haline gelmektedir. Afişin 

sadelikten uzak yani oldukça yoğun gösterilmesi ise Paris’in kalabalık bir 
şehir olduğunu gösteren bir metafor olarak düşünülmektedir. Diğer bir 

yandan afişte ülke bayraklarını gösteren metonimler söz konusudur ki 

Olimpiyat Oyunları’na katılım sağlayacak diğer ülkelerin bayraklarının 

resmedildiği düşünülmektedir. Benzer şekilde farklı spor müsabaka 

alanlarını gösteren metonimlerin olduğu fikrine de ulaşılmıştır. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Günümüzde ekonomik alanda yaşanan gelişmeler sayesinde yaşam 

standartlarının artması, eğitim seviyesinde görülen yükselme ve çalışma 

hayatının getirmiş olduğu stres insanların boş zamanlarında yeni ve farklı 

arayışlar içerisine girmesine neden olmuştur (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002). 

                                                           
1 Afişte, XXXIII. Olimpiyat Oyunları’nın düzenleneceği tarih, Uluslararası Olimpiyat 

Komitesi tarafından belirtilen tarihten farklı yazılmıştır.  
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Yapılan çalışmalar, turistlerin artık deniz-kum-güneş gibi geleneksel 

isteklerinin yerine daha farklı ve alışılmamış faaliyetlere katılmayı tercih 

ettiklerini ortaya koymaktadır. Bu durum, turizm pazarından daha çok pay 

almak isteyen ülkeler için önemli fırsatlar sunmakta ve ülkeleri bu yönde 

stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır (Yeşiltaş ve Öztürk, 2008). Bu 
fırsatlardan bir tanesi de spor turizmi kapsamında değerlendirilen 

Olimpiyat Oyunları’dır (Çelik, 2018).  

Destinasyonları çeşitli şekilde etkileyen Olimpiyat Oyunları ekonomik 

getirisinin yanı sıra kültürler arası etkileşim imkânı da sunmaktadır (Ehsani 
vd., 2012). Olimpiyat Oyunları’na yönelik önemli etkileşim araçlarından 

biri de afişlerdir. Verilmek istenen mesajı alıcıya iletmek ve farkındalık 

yaratmak için tasarlanan Olimpiyat Oyunları’na ait afişlerin incelenmesi 

kuşkusuz önem arz etmektedir (Asan, 2014). Bu araştırmada da 2024 
yılında Paris’te düzenlenmesi planlanan XXXIII. Olimpiyat Oyunları’na 
ait afişin göstergebilimsel olarak analiz edilmesi amaçlanmış ve elde edilen 
bulgular bir bütün olarak aşağıda sunulmuştur. 

 Afişte dikkat çeken ögelerden bir tanesi organizasyonun yapılacağı 

destinasyonun önemli kültürel ögelerinden olan Eyfel Kulesi’nin 
resmedilmesidir. Bu yönüyle, gelecek olan turistlere Olimpiyat 
Oyunları’nın yapılacağı yerde çeşitli çekim merkezlerinin olduğu 

mesajının verilmek istendiği düşünülmektedir. 
 Afişte farklı ülkelerin bayraklarını anımsatan birden fazla nesneye 

rastlanmıştır. Bu durum, Olimpiyat Oyunları’na çeşitli ülkelerden 

katılım sağlayacak olan kişi ve ülkelerin varlığına işaret etmektedir. 
 Bütün bunlara ek olarak Olimpiyat Oyunları’nda tarihi bir simge 

haline gelen olimpiyat ateşinin afişte yer alması geçmişte yapılan 

etkinliklerin devam ettirildiğini göstermektedir. 
 Afişte dikkat çeken bir diğer unsur ise farklı spor dallarında yarışan 

kişilerdir.  Burada, düzenlenecek olan oyunların farklı branşlarda 

yapılacağı ve çeşitlilik göstereceği mesajının verilmeye çalışıldığı 

düşünülmektedir. 
 İncelenen afişin geneline bakıldığında birçok ögenin net bir biçimde 

ifade edilmediği görülmüştür. Bir diğer ifade ile spor turizmine 
katılmak için gelen kişilerde heyecan yaratmak istendiği ve bilinmeyi 
keşfetme arzusunun ön plana çıkarılmasının amaçlandığı 

düşünülmektedir. 

Araştırmada spor turizmi için önemli bir etkinlik olan Olimpiyat 

Oyunları’nın farklı bir bakış açısıyla ele alınması, kullanılan afişin henüz 

analiz edilmemiş olması, afişin incelenmesi için nitel bir yöntem olan 

göstergebilimsel çözümleme tekniğinin kullanılması alanyazın ve yöntem 

açısından bir katkı niteliğindedir. Özellikle Olimpiyat Oyunları’yla ilgili 
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göstergebilimsel çalışmaların sınırlı olması ve afişin her bir ögesinin 

ayrıntılı olarak incelenmesi ve aslında kitlelere nasıl bir mesaj vermek 

istediğinin tespit edilmesi alanyazındaki bir boşluğu doldurması yönüyle 

oldukça önemlidir. Tüm bu katkılar araştırmanın teorik ve pratik açıdan 
önemini de ortaya koyar niteliktedir. 

Araştırmada XXXIII. Olimpiyat Oyunları’na ait afişin sadece 

göstergebilimsel yöntemle analiz edilmesi ve sadece çalışmayı yapan 

kişiler tarafından yorumlanması bir sınırlılık olarak değerlendirilmektedir. 
Bu sınırlılıklara rağmen incelenen afişin yol gösterici nitelikte olduğu 

düşünülmektedir. İleride benzer yönde çalışma yapacak araştırmacılara 

Olimpiyat Oyunları’yla ilgili geçmişte kullanılmış afişleri de incelemesi, 
afişlerin oluşturulması süresince kullanılan yöntemleri ortaya koyarak 

insanlar üzerindeki etkilerini ölçmesi, afişlerin yanı sıra olimpiyatlar ile 
ilgili film, logo, maskot ve diğer ögelerin ülke ile bağlantısını, ülke için 

taşıdığı anlamları ortaya çıkarması, olimpiyatların ülke turizmi açısından 

ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerini ortaya koyması, güncellenen veriler 

ışığında çalışmaların tekrar edilmesi ve farklı analiz yöntemlerinin 

kullanılması önerilmektedir. 

 

KAYNAKÇA  

Akkuş, Ç. ve Böyükyılmaz, S. (2020). Turistik noktalara ilişkin ziyaretçi 

fotoğraflarının göstergebilimsel açıdan değerlendirilmesi ve kamu 

kurum fotoğrafları ile kıyaslanması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 

4(3), 1885-1907. 

Asan, H. (2014). Olimpiyat oyunları afişlerinin göstergebilimsel 

çözümlemesi: 1896-2016 yılları arasındaki afişler (Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Arel Üniversitesi. 

Barthes, R. (1979). Göstergebilim ilkeleri. Kültür Bakanlığı Yayınları. 

Centre de Droit et d’Economie du Sport. (2020). Etudes publıées. Erişim 

tarihi: 11 Ağustos 2022, https://cdes.fr/publications-etudes-cdes/etudes-
publiees/.  

Chalip, L., Green, B. ve Hill, B. (2003). Effects of sports event media on 
destination image and iniention to visit. Journal of Sport Management, 
17(3), 214-234. 

Çeken, B. ve Aybay, C. (2021). Kültürel değerlerin ve ulusal kimliğin 

olimpiyat oyunları logo tasarımlarına yansımalarının incelenmesi. Sanat 
ve Tasarım Dergisi, 11(1), 23-42. 

https://cdes.fr/publications-etudes-cdes/etudes-publiees/
https://cdes.fr/publications-etudes-cdes/etudes-publiees/


119 

Çelik, S. (2018). Alternatif turizm. Journal of International Social 
Research, 11(56), 193-204. 

Çetiner, H. (2022). Spor turizmi alanında yapılan çalışmaların 

bibliyometrik analizi. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 
5(1), 257-268. 

Duman, S., Şahin, H.M., Uluç, E.A. ve Bulut, Ç. (2021). Spor turizminin 

Türkiye açısından ekonomik boyutu. Gaziantep Üniversitesi Spor 

Bilimleri Dergisi, 6(4), 367-383. 

Ehsani, M., Sogdel, H.S., Heidary, A. ve Jamshidi, A. (2012). The impact 
of hosting sporting events on sport tourism development: A case study. 
International Journal of Research in Business and Social Science, 1(1): 
39-44. 

Eurosport Türkiye. (2019). Olimpiyatlar, ülke ekonomisi için sıra dışı bir 

fırsat!. Erişim tarihi: 11 Ağustos 2022, 
https://www.eurosport.com.tr/olimpiyat-oyunlari/olympic-games 
2024/2024/olimpiyatlar-ulke-ekonomisi-icin-sira-disi-bir-firsat-2024 
paris-olimpiyatlari_sto7389020/story.shtml. 

Gibson, H.J. (1998). Active sport tourism: Who participates? Leisure 
Studies, 17(2), 155-170. 

Gibson, H.J. (2003). Sport tourism: An introduction to the special issue. 
Journal of Sport Management, 17, 205-213. 

Gretzel, U. ve Mendonça, M.C. (2019). Smart destination brands: Semiotic 
analysis of visual and verbal signs. International Journal of Tourism 
Cities, 5(4), 560-580.  

Güdük, T. (2019). Mersin ilinin spor turizmi potansiyelinin SWOT analizi 
yöntemiyle incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Mersin 
Üniversitesi. 

Gülada, M.O. (2019). 1936 Berlin Olimpiyatları’nda spor yayıncılığının 

propaganda amaçlı kullanım: Olympia filmi inceleme. TRT 
Akademi, 4(8), 326-344. 

Hacıoğlu, N. ve Avcıkurt, C. (2008). Turistik ürün çeşitlendirmesi. Nobel 
Yayınları. 

Hall, C.M. (1992). Adventure, sport and health tourism. CABI. 

Holt, T. (2004). Olimpiyat. Literatür Yayınları. 

International Olympic Committee. (2022).  XXXIII. Yaz Olimpiyat 
Oyunları. Erişim tarihi: 30 Temmuz 2022,  

https://olympics.com/ioc/paris-2024.  

https://www.eurosport.com.tr/olimpiyat-oyunlari/olympic-games%202024/2024/olimpiyatlar-ulke-ekonomisi-icin-sira-disi-bir-firsat-2024%20paris-olimpiyatlari_sto7389020/story.shtml
https://www.eurosport.com.tr/olimpiyat-oyunlari/olympic-games%202024/2024/olimpiyatlar-ulke-ekonomisi-icin-sira-disi-bir-firsat-2024%20paris-olimpiyatlari_sto7389020/story.shtml
https://www.eurosport.com.tr/olimpiyat-oyunlari/olympic-games%202024/2024/olimpiyatlar-ulke-ekonomisi-icin-sira-disi-bir-firsat-2024%20paris-olimpiyatlari_sto7389020/story.shtml
https://olympics.com/ioc/paris-2024


120 

Karaşahinoğlu, Ş. (2021). Pekin, Londra, Rio ve Tokyo yaz olimpiyat 
oyunları piktogramlarının semiotik açıdan incelenmesi. Sanat Yazıları, 
44, 247-266. 

Kozak, N., Akoğlan Kozak, M. ve Kozak, M. (2017). Genel turizm. Detay 
Yayıncılık. 

Kyrieleis, H. (2003). German excavations at Olympia: An introduction. In 
D. Philips and D. Pritchard (Eds), Sport and festival in the Ancient Greek 
world (pp. 41-60). The Classical Press of Wales. 

Mercin, L. (2010). Kış olimpiyat oyunları logolarının analizi. NWSA: Fine 
Arts, 5(4), 333-346. 

Naghizadeh, R. (2021). Semiotic analysis in tourism. Journal of Tourism 
& Sports Management, 4(2), 415-422. 

Özdilek, Ç., Şentürk, A. ve Döşyılmaz, E. (2003). Modern olimpiyat 

oyunlarının tarihi gelişimi ve olimpiyatların gezici olma ilkesinin 
günümüze kadar düzenlenen oyunlar açısından 

değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, 9(1), 3-5. 

Öztürk, Y. ve Yazıcıoğlu, İ. (2002). Gelişmekte olan ülkeler için alternatif 

turizm amaçlı bir çalışma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 
2(10), 183-195. 

Ross, S.D. (2001). Developing sports tourism-An e-guide for destination 
marketers and sports events planners. National Laboratory for Tourism 
and eCommerce.  

Seçilmiş, K. (2004). Antik zamandan günümüze olimpiyat oyunları. İl Press 

Yayınevi. 

Tekin, A. ve Tekin, G. (2014). Antik Yunan dönemi: Spor ve antik 
olimpiyat oyunları. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 7(18), 121-140. 

Tumer, R.S. ve Rosentraub, M.S. (2002). Tourism, sports and the centrality 
of cities. Journal of Urban Affairs, 25(5), 487-492. 

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi. (2022). Olimpiyat oyunları tarihi. 
Erişim tarihi: 03 Ağustos 2022, http://www.olimpiyat.org.tr.  

Weed, M. (1997). Influences on sport tourism relations in Britain: The 
effects of government policy. Tourism Recreation Research, 22(2), 5-
12. 

Wilkinson, K. (2010). Semboller ve işaretler. Alfa Basım Yayım Dağıtım.  

http://www.olimpiyat.org.tr/


121 

Yaman, M. (1989). Olimpiyat Oyunları ve turizm ilişkisinin Türkiye 

açısından değerlendirmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 
İstanbul Üniversitesi. 

Yeşiltaş, M. ve Öztürk, İ. (2008). 1. bölgesel kalkınma çerçevesinde 

alternatif turizm faaliyetlerine yönelik bir değerlendirme: Sivas örneği. 

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 9(1), 1-18. 

Yıldız, Z. ve Çekiç, S. (2015). Sport tourism and its history and 

contribution of Olympic Games to touristic promotion. International 
Journal of Sport Culture and Science, 3(4), 326-337. 

Zeren, M. (1987). Olimpiyat oyunları ve Türkiye’nin tanıtılmasındaki 

rolü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi. 



122 

ÇALIŞANLARA KÖTÜ DAVRANIŞIN RUMİNASYON 

ARACILIĞINDA ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞINA 

ETKİSİ: YÜZEYSEL DAVRANMA VE DUYGU DÜZENLEMENİN 

DURUMSAL ARACILIK ROLÜ 
 

Muharrem TUNA 
Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi,  

muharrem.tuna@hbv.edu.tr 

 
Berkan BAŞAR 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi, berkan_basar@hotmail.com 

 
Erdem BAYDENİZ 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi, erdembydeniz@gmail.com 

 
Üzeyir KEMENT 

Doç. Dr., Ordu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, uzeyirkement@odu.edu.tr 

 
Aziz BÜKEY 

Öğr. Gör., Bingöl Üniversitesi, Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu / Otel, 

Lokanta ve İkram Hizmetleri, abukey@bingol.edu.tr 

 
ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, müşterilerin çalışanlara kötü davranmalarının 

ruminasyon aracılığında üretkenlik karşıtı iş davranışına etkisinde yüzeysel 

davranma ve duygu düzenlemenin durumsal aracılık rolünü belirlemektir. 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de yer alan lüks (fine dining) restoran 
çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma 05 Şubat-28 Haziran 2022 tarihleri 
arasında olasılığa dayalı örneklem yöntemlerinden basit tesadüfi örneklem 

metoduyla 216 anket toplanmıştır. Araştırmada hipotezlerin test edilmesi 

için Smart PLS istatistik programı kullanılmış olup, verilerin 

çözümlenmesinde yapısal eşitlik modellemesinden faydalanılmıştır. Bu 

kapsamda müşterilerin çalışanlara yönelik kötü davranışlarının, 
ruminasyon ve üretkenlik karşıtı iş davranışı üzerinde; ruminasyonun ise 

üretkenlik karşıtı iş davranışı üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu tespit 

edilmiştir. Aynı zamanda yüzeysel davranma ve duygusal düzenlemenin, 

kötü muamelenin ruminasyon aracılığında çalışma karşıtı davranışa 

etkisinde düzenleyici rol üstlenmedikleri tespit edilmiştir. Kötü 

davranmanın ruminasyona etkisinde yüzeysel davranma ve duygu 

düzenlemesinin düzenleyici rol üstlendiği tespit edilmiştir. Ayrıca 

araştırmanın sonuçları doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Müşteri kötü davranışı, Ruminasyon, Üretkenlik 

karşıtı iş davranışı, Yüzeysel davranma, Duygu düzenleme. 
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THE MODERATED MEDIATION ROLE OF SURFACE ACTING 

AND EMOTIONAL REGULATION IN THE EFFECT OF 
CUSTOMER MISTREATMENT ON COUNTERPRODUCTIVE 

BEHAVIOR MEDIATED COGNITIVE RUMINATION 
 
ABSTRACT 
The aim of this study is the moderated mediation role of surface acting and 
emotional regulation in the effect of customer mistreatment on 
counterproductive behavior mediated cognitive rumination. The universe 
of the research consists of fine dining restaurant employees in Turkey. 
Between the dates of 05 February and 28 June 2022, 216 questionnaires 
were collected by simple random sampling method, one of the probability-
based sampling methods. In the research, Smart PLS statistical program 
was used to test the hypotheses, and structural equation modeling was used 
in the analysis of the data. In this context, on the Customer Mistreatment 
of customers towards employees, rumination and Counterproductive work 
behavior; On the other hand, it was determined that rumination had a 
positive effect on counterproductive work behavior. At the same time, it 
was determined that Surface Acting behavior and emotional regulation did 
not play a moderator role in the effect of Customer Mistreatment working 
behavior in the mediation of rumination. It has been determined that 
Surface Acting behavior and emotion regulation play a regulatory role in 
the effect of Customer Mistreatment behavior on rumination. In addition, 
recommendations were developed in line with the results of the research. 
Keywords: Customer mistreatment, Cognitive rumination, Surface acting, 
Emotional regulation, Counterproductive behavior. 
 
1. GİRİŞ 

Müşterilerin çalışanlara yönelik kötü davranışı, müşteri ilişkilerindeki 

gelişmeler açısından son derece önem arz eden bir konudur (Bies, 2001). 
Çalışanlara yönelik sergilenen kötü davranış beraberinde çalışan üzerinde 

fizyolojik ve psikolojik problemlerin doğmasına sebep olmaktadır. 

Özellikle hizmet sektöründe çalışan kişilerin kötü davranışlar ile 
karşılaşması daha olası bir durum olup, bu durum çalışanlarda motivasyon 

düşüklüğü, performansta azalma ve hatta tükenmişliğe neden olabilir 
(Harris ve Reynolds, 2003; Grandey vd., 2004; Rupp ve Spencer, 2006). 
Müşterilerin çalışanlara yönelik kötü davranışları psikolojik olarak 
çalışanların bu olumsuz davranışları sürekli düşünmesine neden olup, 

motivasyonlarını yitirmelerine ve hatta müşterilere karşı olumsuz tutum 

sergilemeye varacak sonuçlar doğurabilmektedir. Sürekli düşünme 

davranışı olan ruminasyon, çalışanlar üzerinde olumsuz sonuçlar doğurup, 
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çalışmaya karşı isteksizlik ve yüzeysel davranmaya yönelik tutumlar 

gelişmesine sebep olabilmektedir (Brotheridge ve Lee, 2003). Çalışanların 

çalışmaya karşı isteksiz olmaları durumu, sunulan hizmetin kalitesini 
düşürmekte ve hizmet sunumunda müşterilere yönelik yüzeysel davranışlar 

sergilemelerine neden olmaktadır (Viswesvaran vd., 1998). Bu araştırmada 
Türkiye’de faaliyet gösteren lüks (fine dining) restoran müşterilerinin 
çalışanlara yönelik kötü davranışlarının ruminasyon aracılığında çalışma 

karşıtı niyete etkisinde yüzeysel davranma ve duygu düzenlenmenin 
durumsal aracılık rolü incelenmiştir. 
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Müşterinin Kötü Davranışı 

Müşterilerin çalışanlara yönelik olarak saygısız, küçük düşürücü, 

mantıksız ve saldırgan şekilde davranmaları beraberinde çalışanların 

duygusal tükenmişlik yaşamaları ve karşılığında müşteriye kötü 

muameleyi doğurabilmektedir (Wang vd., 2011: 312). Bu durum 
müşterilere yönelik çalışanların profesyonel, arkadaş canlısı ve sabırlı 

muamele göstermelerini engellemektedir (Skarlicki vd., 2008; Solomon 
vd., 1985). Bu tür ilişkiler, hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler 

adına müşteri ilişkilerine zarar veren önemli unsurlar arasındadır (Pearson 
ve Porath, 2004). Özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren yiyecek 
içecek servis personelleri, müşterilere yüksek kaliteli hizmetler sunarak, 

müşterileri sürekli memnun etmek üzere çaba harcamaktadır (Cho vd., 
2016). Buna karşın müşterilerin kötü davranışlarına maruz kalan 
çalışanlarda öfke, sıkıntı ve korku gibi olumsuz duyguların oluşması, 
sunulan hizmetin de kalitesini etkilemektedir (Song vd., 2018; Yue vd., 
2017; Rupp ve Spencer, 2006). Wang vd. (2013) yapmış oldukları 

çalışmada, müşterilerin kötü davranışlarına maruz kalan çalışanların, ertesi 
gün olumsuz bir ruh hali içerisinde olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Çalışanların kendilerine kötü davranış sergileyen müşterilere karşı 

tutumlarının da değiştiği görülebilmektedir. Hatfield vd. (1993) duygusal 

bulaşma teorisi kapsamında etkileşime giren çalışan ve müşteriler 
arasındaki duyguların, birbirlerini taklit eden otomatik bir süreç olduğunu 

savunmaktadır. Bu bağlamda kendine kötü davranılan çalışanlar da 
müşterilere karşı kötü davranma eğilimi içerisine girebilmektedir. Böylece 

çalışanların sergiledikleri olumsuz tutum ve davranışların kaynağının ne 

olduğunu bilmeyen müşteriler, etkiye karşı tepki bağlamında çalışanlara 
daha kötü davranış sergileme eğilime girebilir (Lan vd., 2022). 

 
2.2.  Ruminasyon  

Amerikan Psikoloji Derneği (2022) ruminasyonu “diğer zihinsel 

aktivite biçimlerine müdahale eden aşırı, tekrarlayan düşünceler içeren 
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takıntı” durumu olarak tanımlamaktadır. Ruminasyon, bağışlama ve 

affetmeyi de engelleyen bir ruh hali geliştirdiği için (Berry vd., 2005) bir 
müşterinin sergilediği kötü davranışın, başka müşterilere atfedilmesine de 

sebep olmaktadır. Ruminasyon, insanların kötü davranış gördüğü 

kişilerden kaçınma veya intikam alma duygularını doğurabilir 

(McCullough vd., 2003). Bu durumda kişiler arası ilişkilerde bozulma ve 
motivasyon kaybına sebep olabilmektedir (McCullough vd., 1997). Hizmet 
sektöründe görev alan çalışanlar adına ruminasyon üretkenlik karşıtı iş 

davranışı ve beraberinde müşteriye yönelik yüzeysel davranmaya ait 
tutumlar gelişmesine sebep olabilmektedir (Brotheridge ve Lee, 2003). 

 
2.3.  Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı 

Üretkenlik karşıtı iş davranışı, herhangi bir işletmede çalışan kişilerin, 

işletmenin sahip olduğu hedeflere yönelik belirlenen görev tanımlarında 

yer almayan davranışlar sergileme eğilimidir (O’Brien ve Allen, 2007). 

Özellikle hizmet sektöründe çalışanların sergiledikleri olumsuz 

davranışlar, müşteri tarafından birebir gözlenebilmekte ve bu durum 

işletmenin imajı üzerinde olumsuz etki yaratabilmektedir. Müşterilerin 

sergilediği olumsuz davranışlar sonucunda çalışanların işten soğuması, 

sunmuş olduğu hizmetin kalitesini de düşürmektedir. Üretkenlik karşıtı iş 

davranışı, hizmet sektöründe çalışanların müşterilere yönelik yüzeysel 

davranışlar sergilemesine sebep olabilmektedir.  
 

2.4.  Yüzeysel Davranma  
Yüzeysel davranış, çalışanların beden dili veya sözsel olarak 

sergiledikleri davranışlar ile gerçekte sahip olmadıkları duyguları sahte ve 

yapmacık şekilde taklit etmesi olarak ifade edilmektedir (Ashforth & 

Humphrey, 1993: 92). Yüzeysel davranış, çalışanın gerçekte hissettikleri 

duygular ile sergiledikleri davranışlar arasındaki farklılık olarak 
tanımlanabilir. Hizmet işletmelerinde görev alan çalışanların yüzeysel 

davranışlarına; müşterilere sundukları hizmet esnasında samimi 

duygularının yansıtılmaması, gerçek olmayan güler yüz, samimiyetsizlik, 
ilgisizlik vb. duygular örnek olarak gösterilebilir. Yüzeysel davranış, 
sunulan hizmetin kalitesini düşürmekle birlikte belirli bir süre sonra 

çalışanlarda motivasyon kaybına ve üretkenlik karşıtı iş davranışına sebep 
olabilmektedir (Brotheridge ve Lee, 2003:366). 

 
2.5.  Duygu Düzenleme 

1990’lı yıllardan itibaren duygu düzenleme, bağımsız bir araştırma alanı 

olarak sosyal bilimlerde yerini almaktadır (McRae ve Gross, 2020). Duygu 

düzenleme süreci, beklenmedik bir durumla karşılaşma, bu durumun temel 

yönlerine odaklanma, mevcut hedef ile ilgili değerlendirme yapma, 
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ardından fizyolojik ve/veya davranışsal tepkiler sergileme olarak 
tanımlanabilir (Gross, 2015; Uusberg vd., 2019). Duygu düzenleme süreci, 
hizmet sunan kişinin arzu ettiği durum ile karşılaştığı durumun 

tutarsızlığını anladığı an başlar (Ashforth ve Tomiuk, 2000). Böyle bir 

durumda kişi hissettiği duyguları gizleyerek, olması gereken ruh haline 

dönmeye çalışır ve bu duyguyu devam ettirme çabası içerisine girer (Aldao 

vd., 2015; Pruessner vd., 2020). Duygu düzenlemesini en başarılı şekilde 
yapabilen çalışanlar, müşteriye karşı profesyonel bir davranış sergilemiş 

olsa bile bu durum belirli bir süre sonra çalışan motivasyonunu olumsuz 

etkileyen bir hal alır ve üretkenliğe karşı davranışların gelişmesine sebep 

olabilir (Viswesvaran vd., 1998; Brotheridge ve Lee, 2003).  
 

3. KURAMSAL ÇERÇEVE 
Çalışmada yer alan değişkenlere yönelik literatür incelendiğinde; 

Goussinsky (2020) hemşirelere uygulanan kötü davranma, hizmet sabotajı, 

duyarsızlaşma, duygu düzenleme ve ruminasyon ile ilgili ilişki ve etkileri 
belirlemek amacıyla yapmış olduğu araştırmada, çalışanlara kötü 

davranma durumlarının ruminasyon üzerinde olumlu bir etkisinin 
olduğunu tespit etmiştir. Ahmed vd. (2021) kafe işletmeleri müşterilerinin, 

işgörenlere kötü davranma durumlarının ruminasyon üzerinde etkisinin 

olduğunu belirlemişlerdir. Baranik vd. (2017) ve Wang vd. (2013) çağrı 

merkezi müşteri temsilcilerine yönelik kötü davranma durumlarının 

düzenleyicilik rolü üstlenen bilişsel ruminasyon üzerinde olumlu bir 
etkisinin olduğu tespit etmiştir. Literatürde yer alan kötü davranma ve 

ruminasyon arasındaki ilişkiye yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda 

bu araştırmanın birinci hipotezi şu şekilde ifade edilebilir; 
 
H1: Kötü davranmanın ruminasyon üzerinde pozitif etkisi vardır. 

 
Ahmed vd. (2021) kafe işletmeleri müşterilerinin işgörenlere kötü 

davranma durumlarının üretkenlik karşıtı iş davranışı üzerinde olumlu 

etkisinin olduğunu belirlemiştir. Qi vd. (2020) Çin’de görev yapan 

hemşirelerin hastalara karşı kötü davranma durumunun, üretkenlik karşıtı 

iş davranışı üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Kim vd. 

(2016) çalışanların davranışlarının çalışma ortamlarını nasıl 

şekillendirdiğine yönelik yapmış oldukları çalışmada, işgörenlerin işletme 

yöneticileri tarafından kötü davranışlarının üretkenlik karşıtı iş davranışı 
üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu araştırmanın 

ikinci hipotezi, literatürde yer alan kötü davranma ve üretkenlik karşıtı iş 

davranışı arasındaki ilişkiye yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda şu 

şekilde ifade edilebilir; 
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H2: Kötü davranmanın üretkenlik karşıtı iş davranışı üzerinde pozitif etkisi 

vardır. 
 
Ahmed vd. (2021) yiyecek içecek işletmeleri çalışanlarının ruminasyon 

düzeyinin, üretkenlik karşıtı iş davranışı üzerinde pozitif etkisinin 
olduğunu belirlemişlerdir. Türkoğlu ve Dalgıç (2019), otel çalışanlarına 
yönelik yapmış oldukları çalışmada ilgili değişkenler arasında orta düzey 

ilişki olduğu ve ruminasyon düşünce tarzının işyeri dışlanmasına etkisinin 

olduğu sonucuna varmışlardır. Bu araştırmanın üçüncü hipotezi, literatürde 

yer alan ruminasyon ve üretkenlik karşıtı iş davranışı arasındaki ilişkiye 

yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda şu şekilde ifade edilebilir; 
 
H3: Ruminasyonun üretkenlik karşıtı iş davranışı üzerinde pozitif etkisi 

vardır. 
 
Çalışanın yüzeysel davranması, kötü davranma ve üretkenlik karşıtı iş 

davranışı arasındaki ilişkiyi yumuşatacaktır. Özellikle bu ilişki, yüksek 

düzeyde yüzeysel davranmaya sahip olan çalışanlar için, düşük düzeyde 

yüzeysel davranmaya sahip çalışanlara göre daha zayıf olacaktır. Aynı 

zamanda çalışanların duygu düzenlemesi, kötü davranmanın ruminasyon 

aracılığıyla üretkenlik karşıtı iş davranışına dolaylı etkisini yumuşatacaktır 
ve özellikle bu etki, yüksek düzeyde duygularını düzenleyebilen çalışanlar 

için, düşük düzeyde duygularını düzenleyebilen çalışanlara göre daha 

düşük olacaktır. Bu doğrultuda geliştirilen hipotezlere yönelik araştırma 

modeli Şekil 1’de sunulmaktadır. 
 

 
Şekil 1. Araştırma Modeli 

Yüzeysel 

Davranma 
Ruminasyon 

H5 

H3 
H4 

Kötü 

Davranma 

Üretkenlik Karşıtı 

İş Davranışı 

H1 

H6 

H2 

H
7 

Duygu 
Düzenleme 
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4. YÖNTEM  
Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanmış anket formu Türkiye’de 

faaliyet gösteren lüks restoran çalışanlarına uygulanmıştır. Araştırmada 

olasılığa dayalı olan örneklem yöntemlerinden basit tesadüfi örneklem 

yöntemi tercih edilmiş olup, anketler 05 Şubat-28 Haziran 2022 tarihleri 
arasında 216 katılımcıya uygulanmıştır ve analize tabi tutulmuştur. Roscoe 
(1975), ideal bir çalışmada örneklem büyüklüğünün 30 ile 500 arasında 

olması gerektiğini ve birden fazla faktör bulunan araştırmalarda 

örneklemin ilgili faktörün on katı ve/veya daha fazlasının dahil edilmesiyle 
güvenilir sonuçlar alınabileceğini açıklamaktadır. Araştırmada kullanılan 

anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların 

demografik özelliklerini açıklamada kullanılan sorular kategorik olarak yer 
almış, ikinci bölümünde ise müşterilerin çalışanlara karşı kötü 

davranmalarına ilişkin 18 ifade (Wang vd., 2011), ruminasyona ilişkin 6 
ifade (McCullough vd., 2007), üretkenlik karşıtı iş davranışına ilişkin 5 
ifade (Ahmed vd., 2021; Viswesvaran vd., 1998), yüzeysel davranma ve 

duygu düzenlemeye ilişkin 7 ifade (Brotheridge vd., 2003) den oluşan 5 

farklı ölçek kullanılmıştır. 
Analiz için toplanan veriler Smart PLS istatistik programında ölçüm 

modeli ve yapısal model olarak iki aşamalı bir yaklaşımla 

değerlendirilmiştir (Hair vd., 2022). Ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik 

sonuçları için ölçüm modeli analizleri gerçekleştirildikten sonra yapısal 

model değerlendirmesi yapılmıştır. Analiz aşamasında demografik 

bulgular, geçerlik ve güvenirlik analizleri, model uyum iyiliği, yapısal 

model değerleri ve yapısal eşitlik modeli sonuçları tablolar halinde 

verilmiştir. 
 

5. BULGULAR 
Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular incelendiğinde, 

%56,6’sı kadın, %43,4’ünün erkek, yaş aralıkları incelendiğinde en fazla 

katılımın; %33,3 ile 36-45 yaş aralığından olduğu ve bu oranı %23,5 ile 

26-35 yaş aralığının takip ettiği görülmektedir Katılımcıların eğitim 

düzeyleri incelendiğinde %47,2’i lisans, %2’si ise doktora mezunu olduğu 

ve gelir durumlarına bakıldığında ise %36,9’u orta gelire sahipken, 

%6,1’inin çok düşük gelire sahip olduğu görülmektedir. 
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Tablo 1: Doğrulayıcı Tetrad Analizi 

 t-
istatistik 

p-
değeri 

CI Low 
adj. 

CI Up 
adj. 

 

1: DD1,DD2,DD3,DD4 0.562 0.574 -0.222 0.138 
Reflektif  

2: DD1,DD2,DD4,DD3 0.038 0.969 -0.186 0.198 
1: KD10,KD11,KD12,KD13 2.522 0.012 -0.101 0.553 

Reflektif  
2: KD10,KD11,KD13,KD12 2.128 0.034 -1.132 0.278 
1: R1,R2,R3,R4 1.309 0.191 -0.212 0.572 

Reflektif  
2: R1,R2,R4,R3 0.253 0.801 -0.509 0.405 
1: YD1,YD2,YD3,KD1 1.093 0.275 -0.587 0.206 

Reflektif  
2: YD1,YD2,KD1,YD3 0.031 0.975 -0.250 0.261 
1: 
CKD1,CKD2,CKD3,CKD4 

0.392 0.695 -0.296 0.413 
Reflektif  

2: 
CKD1,CKD2,CKD4,CKD3 

0.098 0.922 -0.399 0.374 

 
Modele ait ölçeklere doğrulayıcı tetrad analizi (CTA) yapılmış olup 

(Gudergan vd., 2008), değişkenlerin hepsinin güven aralıklarının “0” 

değerinde olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak ölçekler reflektif özellik 

göstermesi nedeniyle kovaryans bazlı yöntem kullanılmış (Hair vd., 2021) 

olup, analiz aşamasında PLSc (Consistent PLS) kullanılmıştır. 
 

5.1. Ölçüm Modeli Analizi 
Araştırmada yer alan ölçeklerin güvenilirliği için Cronbach Alpha (CA) 

ve rho_A değerleri incelenmiştir. Bunun sonucunda CA değerleri 0,949-
0,985 değerleri arasında bulunmuş olup, rho_A güvenilirlik katsayısının 
0,950-0,987 değerleri arasında olduğu tespit edilmiştir. Cronbach Alpha 

güvenirlik katsayısının her bir ölçek için 0,70’ten yüksek olduğu ve rho_A 

güvenirlik değerlerinin ise 0,70’ten yüksek ve iyi olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (Dijkstra & Henseler, 2015). Ölçeğin uyum geçerliliği için 

ortalama açıklanan varyans (AVE) ve bütünleşik güvenirlik (CR) değerleri 

incelenmiştir. Bunun sonucunda AVE değerlerinin 0,780-0,937 değeri 

arasında bulunmuş olup, 0,50 ve üzeri olması gerektiği (Fornell & Larcker, 
1981), CR değerinin ise 0,950-0,984 arasında bulunmuş olup, 0.6’dan 

büyük olması gerektiği belirtilmiştir (Bagozzi & Yi, 1988) (Bknz. Tablo 

2). 
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Tablo 2: Değişkenlere İlişkin Geçerlik ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 
 λ a rho_A CR AVE 

Kötü Davranma 
Müşterilerimiz …                            
Özel ilgi talep ederler. 0.928 

0.985 0.987 0.984 0.780 

Diğerler müşterilerden daha önemli olduklarını 

düşünürler. 
0.958 

Kendi başlarına yapabilecekleri bile bizim 

yapmamızı isterler. 
0.792 

Psikolojilerinin kötü olduğu durumlarda hıncını 

bizden çıkarırlar. 
0.942 

İşimizi işletmenin sahip olduğu kurallar dahilinde 

yaptığımızı dikkate almazlar. 
0.931 

Sebepsiz yere bizi şikâyet ederler. 0.758 
Aşırı taleplerde bulunurlar. 0.879 
Sabırsız davranırlar. 0.926 
Bize bağırırlar.  0.768 
Bizimle agresif bir şekilde konuşurlar. 0.962 
Küçük meselelerde bile bize kızarlar. 0.897 
Hizmet süresince bizimle sürekli tartışırlar. 0.710 
Olası olumsuz durumlarda bizi dinlemeyi 

reddederler.  
0.965 

Sorularına cevap verirken sözümüzü keserler. 0.932 
Karşılayamayacağımız taleplerde bulunurlar.  0.794 
Sunulan hizmetle ilgisi olmayan taleplerde 
bulunurlar.  

0.985 

Yeteneğimizden şüphe duyarlar. 0.955 
Hizmet süresince küçümseyici bir dil kullanırlar.  0.739 
Ruminasyon  
Müşterilerimizin kötü davranmalarından sonra… 
Bana yaptıklarını düşünmeden edemiyorum.  0.974 

0.969 0.974 0.968 0.838 

Başka işlerle uğraşırken bile bu müşterilerin beni 

nasıl incittiğini düşünürüm.  
0.942 

Bana verdikleri zararı düşünmeden edemiyorum. 0.776 
Bana yaptıklarına dair içimde olumsuz güçlü 

hisler giderek artıyor.  
0.985 

Beni nasıl incittiğine dair düşünceler ve hisler 

kafamda dolaşmaya devam ediyor.  
0.994 

Sergilediği davranış sürekli aklıma geliyor.  0.795 
Üretkenlik karşıtı iş davranışı 
Müşterilerin kötü davranmalarının sonucunda  
Sipariş almayı geciktiririm.  0.947 

0.955 0.964 0.956 0.816 
Müşteriyle ilgili önemli bilgileri ifşa ederim.  0.962 
Müşterinin taleplerini manipüle ederim (sipariş 

eksik veya yanlış götürme, isteklerini dikkate 

almama vb.) 
0.705 
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Servisi geciktiririm. 0.929 
Hasta oldum bahanesiyle işe gitmem  0.948 
Duyguların Düzenlenmesi 
Müşterilere karşı davranışlarımda… 
Zorluklarla mantıklı bir şekilde başa çıkabilmek 

için öfkemi kontrol edebiliyorum. 
0.971 

0.983 0.983 0.983 0.937 
Duygularımı kontrol etme konusunda oldukça 

yetenekliyim. 
0.968 

Çok sinirlendiğimde her zaman çabucak 

sakinleşebilirim. 
0.963 

Duygularımı iyi bir şekilde kontrol ederim. 0.969 
Yüzeysel Davranma 
Müşterilere karşı davranışlarımda… 
Gerçek hislerimi ifade etmekten çekinirim.  0.946 

0.949 0.950 0.950 0.863 
Gerçekten sahip olmadığım duygulara sahipmiş 

gibi davranırım.  
0.900 

Bir durum hakkındaki gerçek hislerimi gizlerim.  0.941 
λ=Faktör Yükleri, α=Cronbach Alpha, rho_A=Güvenirlik, CR=Bütünleşik Güvenirlik, 

AVE= Ortalama Açıklanan Varyans 

 
Ölçeklerin ayrım geçerliliğini belirlemeye yönelik olarak Fornell 

Larcker kriteri (√AVE) hesaplanmış olup, değişkenler arasındaki 

korelasyon yüklerine bakıldığında tüm değişkenlerin √AVE değerinden 

düşük olduğu ve böylece ayrım geçerliliğinin ilk aşamasının sağlandığı 

(Fornell & Larcker, 1981) tespit edilmiştir. Ayrım geçerliliğinin ikinci 

aşaması olan HTMT sonuçlarına bakıldığında, her bir değerin 1.00’ın 

altında olduğu görülmüş olup, değişkenlerin korelasyon değer 

ortalamalarının 1.00’ın altında olduğu belirlenerek ayrım geçerliliğinin 

sağlandığı (Voorhees vd., 2016) tespit edilmiştir (Bknz. Tablo 3). 
 
Tablo 3: Fornell Larcker Kriteri ve HTMT Ratio Sonuçları 

İfadeler 
√AVE HTMT 

DD KD R YD UKD DD KD R YD UKD 
DD 0.968     -    

 

KD -0.789 0.883    0.783 -   
 

R -0.611 0.563 0.915   0.606 0.555 -  
 

YD 0.134 -0.125 -0.242 0.929  0.133 0.120 0.241 -  

UKD -0.825 0.840 0.744 -0.149 0.903 0.821 0.839 0.742 0.144 - 
DD=Duyguların Düzenlenmesi, KD=Kötü Davranma, R=Ruminasyon, YD=Yüzeysel 

Davranma, UKD=Üretken Karşıtı İş Davranışı 

 
Çalışmada, her yapının çapraz yükleme değerleri ve ölçüm öğeleri 

incelenmiştir. Ayrım geçerliliği için her bir ölçeğin kendi ifadeleri 

arasındaki korelasyon yüklerinin diğer korelasyon yüklerinden daha 
yüksek olması beklenmekte ve (Sarstedt vd., 2019) beklenen çapraz 
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yükleme değeri 0,7'den büyük olması gerekmektedir (Ghozali & Latan, 
2015). Araştırmada çapraz yükleme değerlerinin 0,7’den büyük olduğu ve 

ayrım geçerliliğinin sağlandığı tespit edilmiştir. 
 

Tablo 4: Araştırma Modeli Uyum İyiliği Değerleri 
 Doymuş Model Tahmini Model Kritik Değer 

SRMR 0.068 0.068 0,08 
d_ULS 3.078 3.106 0,05 
d_G 6.448 7.116 0,05 
X2 5.708.902 8.165.237 - 
NFI 0.640 0.485 0,8 
rms Theta 0.231  0,12 
GoF 0.75  0,36 

 
Araştırma modelinin ki-kare (X2) değeri 8.165.237 olarak belirlenmiştir. 

SRMR değeri 0,068 (≤0,08) (Hu & Bentler, 1999), normlu uyum indeksi 

(NFI) değeri ise 0,640 (≤0,80) (Byrne, 1994) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca 

d_ULS 3,078 ve d_G 6,448 olarak belirlemiş olup, tam uyum kriterlerinin 

orijinal değerlerinden yüksek olduğu görülmüştür (Dijkstra & Henseler, 

2015). Model uyum iyilik değerleri olan rmsTheta kriteri 0,12’den yüksek 

(0,231) (Henseler vd., 2014), GoF değeri ise 0,36’dan yüksek (0,75) 

bulunmuştur (Tenenhaus, vd., 2005). Böylelikle araştırma modeli uyum 

iyiliği değerlerinin kabul edilebilir olduğu tespit edilmiştir (Bknz. Tablo 4). 
 
5.2.Yapısal Model Analizi 

Araştırma modelinin yapısal eşitlik modellemesi sürecinde Varyans 

Enflasyon Faktörü (InnerVIF) değerlerinin 5’in altında olduğu ve 

doğrusallık probleminin olmadığı (Henseler vd., 2014), f2 değerlerinin 
0,02≤f2≤0,35 olması gerektiği ve ilgili değerlerin 0,007 ile 0,420 arasında 

yer aldığı görülmektedir. R2 değerlerinin 0,75 yüksek ≤ 0,50 orta ≤ 0,25 

düşük açıklama oranı olduğunu (Sarstedt vd., 2017), modele ait R2 
değerlerine bakıldığında ruminasyon %4,8 ve üretkenlik karşıtı iş 

davranışını %8,4 düzeyinde açıklandığı belirlenmiştir. Araştırmada (Q2) 
hesaplamak adına Blindfolding analizi yapılmış olup, endojen değişkenler 

için hesaplanan tahmin gücü katsayılarının (Q2) sıfırdan büyük olması 

gerekmektedir (Hair vd., 2017). Bu doğrultuda araştırma modelinin, 

“ruminasyon ve üretkenlik karşıtı iş davranışı” değişkenlerini tahmin etme 
gücüne sahip olduğu tespit edilmiştir (Bknz. Tablo 5). 
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Tablo 5: Yapısal Model Analiz Sonuçları 
 InnerVIF f2 R2 Q2 
 R UKD R UKD 

  DD 3.185 3.328 0.045 0.183 
KD 3.284 3.537 0.077 0.280 
R  1.919  0.420 0.479 0.365 
YD 1.052 1.129 0.074 0.007   

UKD     0.844 0.674 
DD=Duyguların Düzenlenmesi, KD=Kötü Davranma, R=Ruminasyon, 

YD=Yüzeysel Davranma, UKD=Üretkenlik karşıtı iş davranışı 
 
Endojen değişkenlerin sonuçlarına ilişkin hata ortalama büyüklüğünü 

incelemek ve arasındaki farkları ortaya koymak adına, mutlak hata değeri 

(MAE) (PLS Predict) analiz edilmiştir. Araştırmada bağımlı değişkenlerin 

PLS-MAE ve LV-MAE değerleri karşılaştırıldığında LV-MAE 
değerlerinin PLS-MAE değerlerinden daha yüksek orana sahip olduğu ve 

PLS ile LV Q2 predict değerlerinin 0’dan yüksek olduğu tespit edilmiş 

olduğundan, ilgili bağımlı değişkenlerin tahmin gücünün yeterli olduğu 

belirlenmiştir. 
 

Tablo 6: Yapısal Eşitlik Modeli Sonuçları 
Hipotezler ẞ Χ̅ S.D. t p R 

H1 KD -> R 0.364 0.389 0.133 2.729 0.007* √ 
H2 KD -> UKD 0.393 0.410 0.096 4.103 0.000* √ 
H3 R -> UKD 0.355 0.357 0.085 4.179 0.000* √ 
H4 KD*YD -> R 0.159 0.154 0.063 2.532 0.012* √ 
H5 KD*YD -> UKD -0.028 -0.032 0.035 0.804 0.422 X 
H6 KD*DD -> UKD 0.062 0.051 0.069 0.894 0.372 X 
H7 KD*DD -> R -0.277 -0.284 0.112 2.473 0.014* √ 

DD=Duyguların Düzenlenmesi, KD=Kötü Davranma, R=Ruminasyon, YD=Yüzeysel 

Davranma, UKD=Üretkenlik karşıtı iş davranışı, p>0,05* ß=Beta, Χ̅=Ortalama, 
S.S.=Standart Sapma, R=Sonuç, 

 
Yol analizi sonuçlarına göre kötü davranmanın ruminasyon (ß=0,364, 

p<0,07) ve üretkenlik karşıtı iş davranışı (ß=0,393, p<0,000) üzerinde 

pozitif bir etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla H1 ve H2 hipotezleri kabul 
edilmiştir. Ruminasyonun üretken karşıtı davranış üzerinde pozitif bir 

etkisi bulunmaktadır (ß=0,355, p<0,000). Dolayısıyla H3 hipotezi kabul 
edilmiştir. 
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Çalışanların yüzeysel davranması, kötü davranma ve ruminasyon 
arasındaki ilişkiyi yumuşatacaktır; özellikle bu ilişki, yüksek düzeyde 

yüzeysel davranmaya sahip olan çalışanlar için, düşük düzeyde yüzeysel 

davranmaya sahip çalışanlara göre daha zayıf olacaktır (ß=0,159, p<0,012). 

Dolayısıyla H4 hipotezi kabul edilmiştir. Anlamlı olan düzenleyici etkiye 
yönelik olarak SmartPLS aracılığıyla oluşturulan grafik Şekil 2’de 

gösterilmiştir. 

 
Şekil 2. H4 Eğim Grafiği 

 
Çalışanların yüzeysel davranması, kötü davranmanın ruminasyon 

aracılığıyla üretkenlik karşıtı iş davranışına dolaylı etkisini yumuşatacaktır; 

özellikle bu etki, yüksek düzeyde yüzeysel davranmaya sahip olan 

çalışanlar için, düşük düzeyde yüzeysel davranmaya sahip çalışanlara göre 

daha zayıf olacaktır (ß=-0,028, p<0,422). Dolayısıyla H5 hipotezi kabul 
edilmemiştir. Anlamlı olmayan düzenleyici etkiye yönelik olarak 

SmartPLS aracılığıyla oluşturulan grafik Şekil 3’te gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 3. H5 Eğim Grafiği 
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Çalışanların duygu düzenlemesi, kötü davranmanın ruminasyon 

aracılığıyla üretkenlik karşıtı iş davranışına dolaylı etkisini yumuşatacaktır; 

özellikle bu etki, yüksek düzeyde duygularını düzenleyebilen çalışanlar 

için, düşük düzeyde duygularını düzenleyebilen çalışanlara göre daha 

düşük olacaktır (ß=0,062, p<0,372). Dolayısıyla H6 hipotezi kabul 
edilmemiştir. Anlamlı olmayan düzenleyici etkiye yönelik olarak 

SmartPLS aracılığıyla oluşturulan grafik Şekil 4’te gösterilmiştir. 
 

Şekil 4. H6 Eğim Grafiği 
 
Çalışanların duygu düzenlemesi, kötü davranma ve ruminasyon 

arasındaki ilişkiyi yumuşatacaktır; özellikle bu ilişki, yüksek düzeyde 

duygularını düzenleyebilen çalışanlar için, düşük düzeyde duygularını 

düzenleyebilen çalışanlara göre daha düşük olacaktır (ß=-0,277, p<0,014). 
Dolayısıyla H7 hipotezi kabul edilmiştir. Anlamlı olan düzenleyici etkiye 

yönelik olarak SmartPLS aracılığıyla oluşturulan grafik Şekil 5’te 

gösterilmiştir. 
 
 

 
Şekil 5. H7 Eğim Grafiği 
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6. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
Araştırmada, müşterilerin çalışanlara kötü davranmalarının ruminasyon 

aracılığının üretkenlik karşıtı iş davranışına etkisinde, yüzeysel davranma 

ve duygu düzenlemenin durumsal aracılık rolü incelenmiştir. Bu 
doğrultuda oluşturulan hipotezlerin test edilmesi ile elde edilen bulguların 

yorumlanması sonucunda kötü davranmanın, ruminasyon (ß=0,364, 

p<0,07) ve üretken karşıtı davranış (ß=0,393, p<0,000) üzerinde; 
ruminasyonun ise üretkenlik karşıtı iş davranışı üzerinde pozitif bir 

etkisinin olduğu tespit edilmiştir (ß=0,355, p<0,000). Çalışma sonucu ile 

benzer şekilde Goussinsky (2020) ve Ahmed vd. (2021) müşterilerin 

çalışanlara yönelik kötü davranışlarının ruminasyon üzerinde pozitif bir 
etkisinin olduğunu tespit etmiştir. Baranik vd. (2017) ise işgörenlere kötü 

davranma durumlarını düzenleyicilik rolü üstlenen bilişsel ruminasyonun 
üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu tespit etmiştir. Diğer çalışmalardan 

elde edilen sonuçlar H1, H2 ve H3 hipotezleri ile aynı doğrultudadır. 
Çalışanın yüzeysel davranması, kötü davranma ve üretkenlik karşıtı iş 

davranışı arasındaki ilişkiyi yumuşatacaktır; özellikle bu ilişki, yüksek 

düzeyde yüzeysel davranmaya sahip olan çalışanlar için, düşük düzeyde 

yüzeysel davranmaya sahip çalışanlara göre daha zayıf olacaktır. Aynı 

zamanda çalışanların duygu düzenlemesi, kötü davranmanın ruminasyon 

aracılığıyla üretkenlik karşıtı iş davranışına dolaylı etkisini yumuşatacaktır; 

özellikle bu etki, yüksek düzeyde duygularını düzenleyebilen çalışanlar 

için, düşük düzeyde duygularını düzenleyebilen çalışanlara göre daha 

düşük olacaktır. Lan vd. (2022) Çin’de yer alan otel restoranında 

çalışanlara yönelik kötü muamelenin, yüksek düzeyde yüzeysel davranış 
üzerinde dolaylı bir etkisinin olduğunu tespit etmiştir. Benzer şekilde 

Lavelle vd. (2019) ABD’de yer alan devlet hastanesi çalışanlarına yönelik 
kötü muamelelerin, çalışma karşıtı davranışa etkisinde yüzeysel davranışın 

ve duyguların düzenlenmesinin dolaylı etkisinde yumuşatıcı rol üstlendiği 
tespit edilmiştir. Diğer çalışmalardan elde edilen sonuçlar H4 ve H7 
hipotezleri ile aynı doğrultudadır. 

Çalışmanın bulgularının genellenebilirliğini artırmak için, gelecekte 

araştırmacıların gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında karşılaştırmalı 

çalışmalar yapması ve bu çalışmalarda cinsiyeti potansiyel bir moderatör 

değişken olarak kullanarak, ruminasyondaki cinsiyet farklılıklarını 

incelemesi önerilebilir. Aynı zamanda kötü muamelenin ruminasyon 

aracılığıyla, üretkenlik karşıtı iş davranışına etkisinde yer alan 
moderatörlere (duygusal düzenleme ve yüzeysel davranış) ek olarak, farklı 

moderatörlerin çalışmaya dahil etmesi önerilebilir. Sektöre yönelik olarak 
ise özellikle hizmet işlemelerinde yer alan çalışanların, müşterilerin kötü 

muamelesine yönelik meydana gelen stresle baş edebilmeleri ve 
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motivasyon kaybı yaşamamaları adına, yöneticilerin çeşitli eğitimler 
düzenlemesi önerilebilir. 
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, Kütahya turizm sektörü paydaşlarının, turizmin 
sürdürülebilirliği ve gelişimine yönelik algı ve tutumlarının 

belirlenmesidir. Bu amaç çerçevesinde turizm paydaşlarına nitel araştırma 
yöntemlerinden yarı yapılandırılmış mülakat tekniği uygulanmıştır. 
Araştırma kapsamında görüşmeler turizm paydaşlarıyla 5 Temmuz- 19 
Ağustos 2021 tarihleri aralığında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

katılımcılardan elde edilen verilerin çözümlenmesinde, MAXQDA 
programı aracılığıyla içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Veriler 
tümdengelim ve tümevarım yöntemleriyle işlenmiş, bu anlamda öncelikle 

kapalı kod sistemi kullanılmış, literatür taraması sonucunda temalar ve alt 

temalar oluşturulmuştur. Çalışmaya ilişkin analizlerde; kod matris 
tarayıcısı, kod ilişki tarayıcısı, kod haritası ve tek vaka modelinden 

yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda paydaşların büyük bir kısmının 
turizme karşı olumlu tutum içinde olduğu görülmüştür. Örgüt 

çalışmalarının turizm açısından yetersiz olduğu bu doğrultuda kamu ve 
özel sektör temsilcilerinin ortak hareket etmesi gerektiği, kente yönelik 

tanıtım faaliyetlerinin yapılması sonuçlarına ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Turizm algısı, Turizm tutumu, Sürdürülebilirlik, 
Kütahya. 
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EVALUATION OF TOURISM PERCEPTIONS AND ATTITUDES 
IN TERMS OF DESTINATION SUSTAINABILITY: THE CASE 

OF KÜTAHYA 
 

ABSTRACT 
The aim of this study is to determine the perceptions and attitudes of 
Kütahya tourism sector stakeholders towards the sustainability and 
development of tourism. For this purpose, semi-structured interview 
technique, one of the qualitative research methods, was applied to tourism 
stakeholders. Within the scope of the research, interviews were held with 
tourism stakeholders between 5 July and 19 August 2021. In the analysis 
of the data obtained from the participants in the research, content analysis 
technique was used through the MAXQDA program. The data were 
processed with deductive and inductive methods, in this sense, the closed 
code system was used first, and themes and sub-themes were formed as a 
result of the literature review. In the analyzes related to the study; code 
matrix browser, code relationship browser, code map and single case model 
were used. As a result of the research, it has been seen that most of the 
stakeholders have a positive attitude towards tourism. It has been 
concluded that the activities of the organization are insufficient in terms of 
tourism, and that the representatives of the public and private sector should 
act jointly, and the promotion activities for the city are carried out. 
Keywords: Tourism perception, Tourism attitude, Sustainability, Kütahya. 
 
1. GİRİŞ 

Sürdürülebilir turizmin hem ekonomik hem de toplumsal katkılarının 

devamının sağlanabilmesi için çevrenin ve doğal kaynakların korunması 

gerekir (Liu, 2003: 462). Değişen ve dönüşen vizyoner planlama 
yaklaşımlarına uygun olarak turizm planlamaları stratejik ve sürdürülebilir 
bir nitelik kazanmıştır. Paydaş analizleri, kamu-özel iş birlikleri, taşıma 

kapasitesi hesapları, izleme ve değerlendirme araçları ile sürdürülebilir 

turizm planlaması yenilikçi bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır (Sarı, 

2019). Sürdürülebilir turizme yönelik gerçekleştirilen çalışmalar, 

turizmden etkilenen bölge sakinleri, kamu otoriteleri ve işletmeler de dahil 

olmak üzere birden fazla paydaşı içeren turizm planlamasına giderek daha 

fazla odaklandığını göstermektedir. Bu nedenle turizm gelişimi adına ortak 
bir "vizyon" geliştirmek için iş birlikleri gerekli hale gelmektedir (Yüksel 
vd., 1999: 351). 

Turizm alanında ortaya çıkan gelişmelerin, değişimlerin ve gelecek 

beklentilerinin tüm paydaşların katılımıyla ele alındığı; tutarlı, bütüncül ve 

etkin stratejilerin değerlendirildiği bir platform olan turizm vizyonu, turizm 

sektörünün mevcut durumunun değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik yerel 
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bir turizm politikasının oluşturulabilmesi hedefine ulaşmada önemli bir yol 

haritası niteliğindedir (Batuhan, 2018: 58). Bu durum turizm sektöründe 

yeni strateji ve vizyonların uygulanmasını, etkin ve tutarlı politikaların 

geliştirilmesini gerektirmektedir. 
Kütahya coğrafi konumu, tarihi, kültürü ve sanatsal yapısı itibariyle 

birçok turizm çekicilik unsurlarını içinde barındırmaktadır. Söz konusu bu 

unsurların turizmde sürdürülebilir olması için gerekli olan temel faktörler 

Kütahya ilinin turizm vizyonu açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada 

Kütahya ilinin turizm endüstrisinin geliştirilebilirliği ve sürdürülebilirliği 

açısından turizm paydaşlarının algıları ile tutumlarının belirlenmesi; 
turizmin sosyal, kültürel ve ekonomik etkilerine vurgu yapılarak yöreye ve 

yöre halkına sağladığı katkı düzeyini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Çalışmada Kütahya ili sektör paydaşlarından oluşan kişilere nitel 

araştırmalarda kullanılan yarı yapılandırılmış mülakat tekniği 

uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, Kütahya ilinde en fazla değer verilen 

turistik unsurlar olarak “kültür, sanat ve termal” ön plana çıkmaktadır. 
Kütahya turizm yönetiminde yer alan kamu ve özel sektörün birlikte 

hareket etmesi gerektiği, kentin tanıtım ve organizasyon faaliyetlerinin 
turizm için yeterli olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

 
2. LİTERATÜR 

Turizm sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak açısından yörenin 

sosyal kültürel ve ekonomik dinamiklerine önem verildiği söylenebilir 

(Williams ve Lawson, 2001). Yerel halkın turizm algısı ve tutumu, ilgili 

destinasyonun doğal güzellikleri ile alt ve üst yapıdan sonra en önemli 

unsurlar içerisinde bulunan bir turizm bileşeni olarak düşünülmektedir 

(Andriotis, 2005). Turizmin yöreye, bölgeye ve ülkeye kazandırdığı 

kültürel, sosyal ve ekonomik değerler, bölgedeki turizm algısını 

etkileyecek (Anderecek ve Vogt, 2000: 29), ilgili bölgenin turizm plan ve 

politikalarının seyrini tayin edecektir (Chen, 2001: 235)  
Algı, “duyusal bilgilerin alınması, yorumlanması, seçilmesi ve 

düzenlenmesi” olarak tanımlanabilir (TDK, 2022). Tutum ise, kişilerin 

belirli nesneye yönelik, deneyimleri sonucunda meydana gelen davranışlar 

bütünü olarak tanımlanmaktadır (Usal ve Kuşluvan, 2002: 32).  Turizm 

algısı ve tutumun gelişimine yönelik konular ilk olarak, Doxey (1975)’in 

irridex (kızgınlık) modelinde incelenmiş olup ilgili çalışmada, yöredeki 

turizm aktivitesinin kişilerin hafızalarında meydana gelen algılarının 

olumludan olumsuza doğru dönüştüğü ve bunun sonucunda tutuma yönelik 

davranış biçiminin meydana geldiği görülmektedir. Benzer şekilde, Butler 

(1980)’in destinasyon yaşam döngüsü modeli de Doxey’in irridex 

modeline benzer varsayımların yer aldığı görülmektedir (Butler, 2004). 

Literatürde turizm algısını ve tutumunu ele alan araştırmalarda, algı ve 
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algıya neden olan faktörlerin açıklanması için bağlılık teorisi, telafi teorisi, 
çatışma teorisi, atıf teorisi ve neden-sonuç teorisi gibi çeşitli kuramlar 

incelenmiştir (Andriotis, 2005; Nunkoo   ve   Ramkisson, 2009; Brida   vd.,   

2011).   Bu teori ek olarak sosyal mübadele teorisinin turizme uyarlanması 

ile geliştirilmiştir (Brida vd. 2011). Sosyal mübadele teorisinin temel 

varsayımına göre ise yerli halk, turizmin bölgeye sağlayacağı fayda 

beklentisini göz önünde bulundurmakta, turizme yönelik pozitif yönlü bir 

algıya ve olumlu bir davranışa sahip olacağı varsayımına dayanmaktadır 

(Park vd., 2017). Bölgeyi ziyaret eden yerli ya da yabancı turistlerin 

zihinlerinde meydana gelen olumlu bir turizm algısı, turizm sektörünün 

ilerleyen dönemlerinde bölgeye katkısından söz edilebilir   ve   kişinin   

turizm   kavramına   yönelik   olumlu   yönde   bir   tutum sergileyeceği 

düşünülebilir (Andereck vd., 2005: 1061). 
Turizm politikasının temel vizyonu, sürdürülebilir turizm anlayışına 

dayalı olarak istihdamın artırılmasını ve turizmin bölgesel kalkınma için 

lider sektör haline getirilmesini sağlamaktır. Aynı zamanda turistik 
destinasyonlarda rekabet avantajı sağlayabilmek için güçlü bir planlama 
gerekliliği yaygın olarak kabul edilmektedir (Yüksel vd., 1999: 351). 
Turizmin gelişiminin sosyal, ekonomik ve çevresel faydalarını artırmak 

için turizmde planlama oldukça önem arz etmektedir (Dowling, 1993). 
Turizm planlaması amacına uygun şekilde belirlenmez ve yönetilmezse 
turizm sektörü birtakım olumsuz etkilere sebep olabilir (Yüksel vd., 1999: 
351). 

Turizm planlama sorunlarını ortadan kaldıran en önemli etmenlerden 

birisi destinasyonun vizyonudur. Westley (1992), bir vizyonu tanımlama 

sürecinin, kuruluşun başarı olasılığını artırmak için, üyeler arasında ortak 

bir duygunun nasıl oluşturulabileceğini açıklamaktadır. Turizm 
politikalarını geliştirmek ve uygulamak için bir dizi farklı ilgi alanını bir 

araya getiren paydaşlarla çalışmalar yapmak gerekmektedir. Paydaşlarla iş 

birliği, turizm planlaması ve gelişimi adına giderek daha önemli bir unsur 

haline gelmiştir (Jamal ve Getz, 1995: 188).  
Geleneksel olarak merkezi düzeyde hazırlanan statik ve küresel turizm 

master planlarının, yerel katılım ile turizmin sürdürülebilir kılınmasında 

daha fazla etkiye sahip olduğu görülmektedir (Tosun, 2008: 9). Turistik 
destinasyonların etkin şekilde planlanması, farklı bakış açılarına sahip 

çeşitli paydaşların, konulara ilişkin çoklu bakış açılarının ve farklı ilgi 

alanlarının varlığından dolayı uygulanması zor olabilen karmaşık ve çok 

boyutlu bir süreçtir (Vengesayi, 2003). 
 

3. YÖNTEM 
Bu çalışmanın amacı Kütahya ili turizminin geliştirilebilirliği ve 

sürdürülebilirliği açısından turizm paydaşlarının algıları ile tutumlarının 
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belirlenmesi ve turizmin sosyal, kültürel ve ekonomik etkilerine vurgu 
yapılarak yöreye ve yöre halkına sağladığı katkı düzeyini ortaya koymaktır. 
Bu amaç çerçevesinde Kütahya ili turizm sektörü paydaşlarına nitel 

araştırma yöntemlerinde kullanılan yarı yapılandırılmış mülakat tekniği 

uygulanmıştır. Çalışma kapsamında 5 Temmuz- 19 Ağustos 2021 tarihleri 
aralığında 8 turizm sektör paydaşına mülakat görüşmesi 

gerçekleştirilmiştir. 
Kütahya il sınırları dışından bakıldığında sadece çini sanatı ve seramik 

kimliği ile anıldığı görülmektedir. Fakat Kütahya; yemek kültürü, tarihi, el 

sanatları, Mevleviliği, termali, kültürü, tarihi konakları, turizmi ve zengin 

yeraltı kaynaklarına sahip şehre özgü kimlik unsurları bulunmaktadır. 

Kütahya’nın turizm potansiyelinin oldukça fazla olması, turistik ürüne 

dönüşebilecek unsurların meydana çıkarılması ve tutundurma 

faaliyetlerinin tamamlanması, kentin bu potansiyelinin kullanılması ve 

açığa çıkarılması bu araştırmanın önemli arttıran faktörlerin başında yer 
almaktadır. Kütahya’ya özgü unsurları ön plana çıkarmak, var olan turizm 

potansiyelini arttırmak, tüm turizm paydaşlarını plan ve politika 

aracılığıyla kalkınmayı hızlandırmak ve kentin diğer kentlerle rekabet 

edebilmesini sağlamak amacıyla Kütahya ili araştırmanın evrenini temsil 

etmektedir. 
Çalışmada soruların geçerli ve güvenilir olması amacı ile ilgili yazın 

taranarak oluşturulan görüşme formu kullanılmış olup, ilgili görüşmeler 

yüz yüze biçiminde gerçekleştirilmiştir. Görüşme formu Tablo 1’de yer 

almaktadır. Çalışmada katılımcılardan elde edilen verilerin 

çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada içerik 

analizi yapabilmek için öncelikle görüşme formları ayrı ayrı 

numaralandırılmıştır. İçerik analizi için MAXQDA programı aracılığıyla 

kodlama yapılmıştır. Kodlanan verilerle “kod matrisleri, ilişki tarayıcı ve 

kod haritaları” oluşturulmuştur. Nitel araştırma çerçevesinde araştırma 

bulguları betimsel, ilişkisel ve karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır (Kesin 
vd., 2020: 206). 

Çalışmanın geçerliği ve güvenirliğini belirlemek amacıyla turizm 

paydaşlarının görüşlerine ilişkin oluşturulan kodlar 2 adet bağımsız, 
konuya derinlemesine hâkim akademisyenler tarafından incelenmiş olup, 

ilgili kodlar ve temalara ilişkin görüş birliğine varılarak analiz için uygun 

hale getirilmiştir. Bu iki form uzlaşmacılar arası güvenirlilik testlerinden 

biri olan Kappa testine tabi tutulmuştur. Kappa Güvenirlik Katsayısı 0,40 

– 0,75 değerleri arasında belirlenmiş olup güvenirliğinin sağlandığı tespit 

edilmiştir (McHugh, 2012). Bir sonraki aşamada ise katılımcılara mülakat 

yapmak için görüşme talep edilmiş ve randevu alınarak yüz yüze 

derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir.   Görüşmeci işlevini yerine 
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getiren araştırmacılar soruları katılımcılara okumuş ve katılımcıların 

yanıtları not edilmiştir. 
 

Tablo 1. Mülakat Soruları 
Kütahya bir turizm kenti midir? Cevap hayırsa turizm kenti olma potansiyeli ile ilgili 

görüşleriniz nelerdir? 
Kütahya’da turizmin geliştirilebilmesi için öncelikle neler yapılmalıdır? 
Sizin Kütahya turizmi ile ilgili yaptığınız ya da yer aldığınız bir çalışma var mı? 
Kütahya’da geçmişte gerçekleştirilen turizm etkinlikleri nelerdir? Sizin en çok 

beğendiğiniz etkinlik hangisidir? 
Kütahya sizce hangi turizm türü ile ön planda olmalıdır? Neden? 
Kütahya turizm planlamasında sizce mutlaka dikkat edilmesi gereken öncelikler 

nelerdir? 
Kütahya’nın 5 yıllık turizm planı yapılsa neler görmek isterdiniz? 
Kütahya’da bir tur planlaması yapılsa 1 günlük bir turda mutlaka nerelerin olması 

gerekir? 
Konaklamalı turlarda güzergâh nasıl çizilmeli? 
Kütahya’da ulusal ölçekte her yıl düzenlenmesini isteyebileceğiniz önem sırasına göre 3 

festival sıralar mısınız? 
Kütahya’da uluslararası ölçekte her yıl düzenlenmesini isteyebileceğiniz önem sırasına 

göre 3 festival sıralar mısınız? 
Kütahya’da turizm öncelikle tanıtımında nelerin yapılması gerekir? 
Kütahya’da turizmin gelişmesi için öncelikle nelerin değişmesi gerekli? 
Kütahya’yı farklı kılan özellikleri nelerdir? 

 
4. BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde, Kütahya ili sektör paydaşlarına turizm 
algıları ve tutumlarını belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış mülakat 

tekniği uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakat neticesinde elde edilen 

verilere ilk olarak temalar ve kod sistemi verilmiştir. Araştırmada 

“Maxqda” nitel veri analiz programı kullanılarak temalar ve kodlar 

oluşturulmuştur. Bu sayede fenomenolojik desenler tasarlanarak 18 kod ve 

bu kodlara yönelik analizler yapılmıştır. 
Tablo 2’ye göre toplamda 8 katılımcı ve 18 kod yer almaktadır. Kod 

matris tarayıcı analizine göre en fazla kodlanan unsur “tanıtım” olarak yer 

almakta iken en az kodlanan unsur “Frig” olarak yer almaktadır. 

Katılımcıların en fazla kullanmış olduğu kodlara bakıldığında; K1 ve K2 

“tanıtım”; K3 “örgüt çalışmaları”; K4 “dağcılık-trekking ve turizm kenti”; 

K5 “dağcılık-trekking ve günübirlik turlar”; K6 “vizyon ve örgüt 

çalışmaları”; K7 “festivaller” olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların 

tümünün “turizm kenti” kodunu eşit olarak kodladıkları görülmektedir. 
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Tablo 2. Kod Matris Tarayıcıya İlişkin Bulgular  
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 TOPLAM 

Vizyon  
     

4 
 

3 7 
Frig 

     
1 

  
1 

Problemler 
   

1 
  

1 3 5 
Dağcılık- Trekking 

  
2 2 3 1 

  
8 

Turizm Geliştirme 2 
      

2 4 
Tanıtım  8 3 2 

 
1 1 1 3 19 

Festivaller 2 1 
  

2 
 

1 4 10 
Gastronomi 1 

 
1 

 
1 

 
1 1 5 

Sanat 3 1 
  

2 1 1 2 10 
Çini 2 

   
2 

 
1 1 6 

Günübirlik Turlar 3 1 
  

3 
 

3 1 11 
Sağlık ve termal 2 

 
3 

 
1 3 2 

 
11 

Kayak Merkezi 1 
 

1 
 

1 
   

3 
Aizanoi 1 1 1 

 
1 

 
1 

 
5 

5 Yıllık Turizm Planı 2 1 1 
  

1 1 
 

6 
Turizm Çeşiti 2 

 
1 

 
1 1 

 
1 6 

Etkinlikler 3 
      

3 6 
Örgüt Çalışmaları 2 2 4 1 2 4 3 2 20 
Turizm Kenti 2 2 2 2 2 1 2 1 14 
TOPLAM 36 12 18 6 22 18 18 27 157 

Şekil 1. Katılımcı Görüşlerinden Elde Edilen Kelime Bulutu 
 
Şekil 1’de araştırmaya katılan katılımcıların görüşleri neticesinde elde 

edilen bulgulardan kelime bulutu oluşturulmuştur. Analizde yapılan 

kodlamalar neticesinde ortaya çıkan temalar altında toplanan yorumlar, 

şekiller halinde sunulmuştur. Kelime bulutu oluşturulurken “bir, için, 

kadar, ancak, ve, gibi” sözcükleri analize dâhil edilmemiştir. Şekil 1 

incelendiğinde; Dumlupınar, turizm, Türkiye, tanıtım, sağlık, doğa, termal, 
kültür, Aizonai, dağcılık, sanat, yönetim, kaplıca, yatırım vb. sözcükler 

dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda ilgili sözcüklerin Kütahya turizm 

vizyonu ile ilgili olumlu çağrışımlar yaptığı söylenebilir. 
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Tablo 3. Kod İlişki Tarayıcısına Yönelik Bulgular 

Kod 
Sistemi V

iz
yo

n 

F
ri

g 

P
ro

bl
em

le
r 

D
a

ğ
cı

lı
k

, 

T
re

kk
in

g 
T

ur
iz

m
 

G
el

iş
ti

rm
e
 

T
a

n
ıt

ım
 

F
es

ti
va

lle
r 

G
as

tr
on

om
i 

Sa
na

t 

Ç
in

i 

G
ü

n
ü

b
ir

li
k

 

T
ur

la
r 

S
a

ğ
lı

k
 v

e 
T

er
m

a
l 

K
ay

ak
 M

er
ke

zi
 

A
iz

an
oi

 

5
 Y

ıl
lı

k
 T

u
r
iz

m
 

P
la

n
ı 

T
u

ri
zm

 Ç
eş

id
i 

E
tk

in
lik

le
r 

Ö
rg

ü
t 

Ç
a

lı
şm

a
la

rı
 

T
ur

iz
m

 K
en

ti
 

T
O

P
L

A
M
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18 kodun birbirleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla Tablo 3 
oluşturulmuştur. Kod ilişki matrisine göre kodlar arasında en fazla ilişki 

tespit edilen unsur  “örgüt çalışmaları” olup, en az ilişki tespit edilen unsur 

ise “turizm geliştirme” olarak tespit edilmiştir. Kodlar arasında en fazla 

etkileşim olan unsur ise “örgüt çalışmaları ve tanıtım” dır. 
 

Şekil 2. Kod Haritasına İlişkin Bulgular 
 
Şekil 2’de görüldüğü üzere birbiri ile ilişkili kodlar haritada yakın olarak 

yerleştirilmektedir. Kod haritasına göre en fazla diğer kodlarla ilişkili unsur 

“örgüt çalışmaları” (20) olup, en az unsurun ise “Frig” (1) olduğu 
belirlenmiştir. Kodlar arasında en fazla ilişki “örgüt çalışmaları” (6) ve 
“tanıtım (6) olarak tespit edilmiştir.  
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Şekil 3. K1’e Yönelik Tek-Vaka Modeli 

 
Şekil 3’te K1 katılımcının cevaplarına yönelik tek vaka modeli 

oluşturulmuştur. Katılımcının en fazla “tanıtım” üzerinde durduğu 
görülmekte olup, sanat, festivaller, turizm geliştirme ve gastronomi 

konuları hakkında da görüşü olduğu belirlenmiştir. 

 
Şekil 4. K2’ye Yönelik Tek-Vaka Modeli 

 
Şekil 4’te K2 katılımcının cevaplarına yönelik tek vaka modeli 

oluşturulmuştur. Katılımcının en fazla “tanıtım” konusu üzerinde durduğu 
görülmekte olup, günübirlik turlar, aizanoi, festivaller ve sanat konuları 

hakkında da görüşü olduğu belirlenmiştir. 
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Şekil 5. K3’e Yönelik Tek-Vaka Modeli 

 
Şekil 5’te K3 katılımcının cevaplarına yönelik tek vaka modeli 

oluşturulmuştur. Katılımcının en fazla “termal ve sağlık turizmi” üzerinde 

durduğu görülmekte olup, kayak merkezi, dağcılık, trekking, tanıtım, 

gastronomi konuları hakkında da görüşü olduğu belirlenmiştir. 
 

 
Şekil 6. K4’e Yönelik Tek-Vaka Modeli 

 
Şekil 6’da K4 katılımcının cevaplarına yönelik tek vaka modeli 

oluşturulmuştur. Katılımcının en fazla “turizm kenti” üzerinde durduğu 

görülmekte olup, örgüt çalışmaları ve problemler ile ilgili olan konularda 

görüşü de olduğu belirlenmiştir. 
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Şekil 7. K5’e Yönelik Tek-Vaka Modeli 

 
Şekil 7’de K5 katılımcının cevaplarına yönelik tek vaka modeli 

oluşturulmuştur. Katılımcının en fazla “dağcılık, trekking” üzerinde 

durduğu görülmekte olup, festivaller, sanat ve tanıtım konuları ile ilgili 

görüşü de olduğu belirlenmiştir. 

 
Şekil 8. K6’ya Yönelik Tek-Vaka Modeli 

 
Şekil 8’de K6 katılımcının cevaplarına yönelik tek vaka modeli 

oluşturulmuştur. Katılımcının en fazla “vizyon” üzerinde durduğu 

görülmekte olup, dağcılık trekking, tanıtım, frig ve sanat konuları ile ilgili 

görüşü de olduğu belirlenmiştir. 
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Şekil 9. K7’ye Yönelik Tek-Vaka Modeli 

 
Şekil 9’te K7 katılımcının cevaplarına yönelik tek vaka modeli 

oluşturulmuştur. Katılımcının sanat, festivaller, fastronomi ve tanıtım 

üzerinde durduğu görülmekte olup, ilgili konular hakkında görüşünü 

belirtmiştir. 
 

 
Şekil 10. K8’ye Yönelik Tek-Vaka Modeli 

 
Şekil 10’da K8 katılımcının cevaplarına yönelik tek vaka modeli 

oluşturulmuştur. Katılımcının en fazla “festivaller” üzerinde durduğu 

görülmekte olup, turizm geliştirme, tanıtım, problemler ve vizyon konuları 

hakkında da görüşü olduğu belirlenmiştir. 
 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
Bu araştırmada Kütahya ilinin turizm endüstrisinin geliştirilebilirliği ve 

sürdürülebilirliği açısından, turizm paydaşlarının algıları ile tutumlarına 
yönelik içerik analizi yapılmış olup turizmin sosyal, kültürel ve ekonomik 

etkilerine vurgu yapılarak yöreye ve yöre halkına sağladığı katkı düzeyi 
ortaya çıkarılmıştır. Aynı zamanda Kütahya turizminin gelişimi ile 
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sürdürülebilirliğine yönelik fırsatlar ve çözümler belirlenmeye 

çalışılmıştır. Çalışmada toplamda sekiz katılımcıya yarı yapılandırılmış 

mülakat uygulanarak, katılımcıların turizm algı ve tutumlarına yönelik 

görüşleri, nitel veri analiz programı olan “MAXQDA” aracılığıyla analiz 

edilmiştir. İçerik analiz sürecinde katılımcı görüşleri “günübirlik turlar, 

Aizonai, sanat, tanıtım, festivaller, örgüt çalışmaları, problem, vizyon” 

olmak üzere 7 ana tema altında gruplandırılmış ve 18 adet olarak 
kodlandırılmıştır.  

Araştırma bulgularına göre, katılımcılar turizmin gelişmesi için Kütahya 

ili turizm yönetimine katılan kamu ve özel sektör paydaşlarının bir arada 

olarak ortak hareket ederek karar almaları gerektiğini savunmaktadırlar. 

Kente yerli ve yabancı turist gelmesi için öncelikle reklam, tanıtım vb. 
bütün tutundurma araçlarının kullanılması gerekmektedir.  

Turizm paydaşlarının algıları ve tutumlarına bakıldığında, özel ve kamu 
sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların turizme yönelik faaliyetleri ve 
girişimlerinin yeterli olmadığı belirlenmiştir. Bu sorunun temel nedeni 
olarak kurumların/kuruluşların turizm sektörüne yeteri kadar önem 

vermediği düşünülebilir. Kütahya ilinin turizm gelişimine ve 
sürdürülebilirliğine yönelik yeteri kadar çalışmanın olmadığı tespit edilmiş 

olup, özel ve kamu sektöründe yer alan kurumların/kuruluşların kendi 
gelişimini temel alarak faaliyet yürüttükleri düşünülmektedir. 

Turizm paydaşlarının görüşlerine göre, turizm kenti olmanın başlıca 

aşamalarından biri günübirlik turlar düzenlemektir. Yerli ve yabancı 

turistlere yönelik Mevlevilik, Aizonai antik kenti, termal ve kaplıcalar, 
dağcılık ve trekking, kayak merkezi, Germiyan sokak, kültür parkı, Frig 
vadisi, vb. turistik çekiciliği olan yerlere yönelik günübirlik turlar 

düzenlenmelidir. Katılımcıların büyük kısmı Kütahya ilini bir turizm kenti 

olarak görmektedir; fakat turistlerin destinasyona gelmeleri için alt ve üst 

yapıyla birlikte şehirde birçok alanda gelişmeler yaşanması, bölgeye daha 
çok yatırımcının çekilmesi gerektiğini savunmaktadır. Kütahya ili içinde 

barındırdığı sanatı, gastronomisi, termali, kültürü, tarihi ve doğası itibariyle 

oldukça zengin bir ildir. Bu zenginlikleri turizm çekiciliği olarak 

değerlendirebilmek adına festival, şölen vb. etkinlikler düzenlenerek, 
bölgenin turistik talebinin ve çekiciliğinin artırılması sağlanabilir. 
Çalışmada elde edilen bulgulara göre bölgede “çini festivali, gastronomi 

festivali, elmas festivali, hat sanatları festivali, kestane festivali vb.” 
düzenlenmelidir. Kütahya ilinin turizm kenti olması ilin gelişimine katkı 

sağlayarak yerel, ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artıracaktır. 
Çalışma sonucuna benzer şekilde, Ataman ve Özer (2020) tarafından 

yapmış oldukları çalışmada ilinde yaşayan yerel halkın turizmin etkilerine 

yönelik algılarının genel itibariyle olumlu olduğunu ve turizm gelişimine 

yönelik algı düzeylerinin yüksek olduğunu belirtmiştir. Karakaş ve Şengün 
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(2016) tarafından yapmış oldukları çalışmada yerel halkının çoğunluğunun 

turizme bakış açısının olumlu yönde olduğunu belirtmiştir. Kervankıran ve 

Özdemir (2013) Afyonkarahisar ilinin turizm gelişimine yönelik yapmış 

olduğu çalışmada, turistlerin ilin hizmet kalitesinden memnun oldukları, 

bunun yanında ilin turizminin gelişmesi için; termal turizmin yanında yeşil 

alanların oluşturulması, nitelikli tesislerin artırılması ve tanıtıma önem 

verilmesi gerektiği sonucuna ulaşmışlardır. Erkılıç (2019) tarafından 

yapmış olduğu çalışmada, turizmin sosyo-kültürel, ekonomik, çevresel 

pozitif etkileri ile turizm gelişimine verilen destek arasında ise orta düzeyde 

pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiş olup, turizmin gelişimine 
verilen desteği en fazla etkileyen değişkenin ekonomik pozitif etkileri 

olduğu görülmüştür. Koderi vd. (2018) tarafından yapış oldukları 

çalışmada yöneticilerinin ve hükümet programını destekleyen toplumun 

eylem, algı ve tutumu ile ilgili olumlu görüşlerin belirtildiği; destinasyonun 

sürdürülebilirliği için paydaşların ortak çalışmalar sergilemesi gerektiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Kumar vd. (2013) yerel halkın örnek turizm köyü 

Kumbalangy'ye yönelik algısını ve tutumunu belirlemeye yönelik yapılan 

çalışmada, devlet kurumları tarafından yürütülen çabaların yerel kuruluşlar 

tarafından desteklenip desteklenmediğini değerlendirilmiş olup, algılanan 

olumlu etkileri güçlendirmek ve olumsuz etkileri en aza indirmek için 

çeşitli farkındalık programlarının uygulanması önerilmiştir. Moraru vd. 

(2021) yapmış oldukları çalışmada bölge sakinlerinin turizm faaliyetini 

yüksek oranda desteklediğini ve turizmin genişlemesini ve daha fazla 

gelişmeyi desteklediğini ortaya koymaktadır. Ayrıca turizmin şehir 

imajının iyileştirilmesine katkıda bulunduğunu ve oldukça olumlu bir 

ekonomik etkiye sahip olduğu belirlenmiş ve şehrin sürdürülebilir 

kalkınması üzerindeki etkisi orta derecede olumlu olarak algılanırken, çoğu 

katılımcı turist sayısının artması gerektiğini belirtmiştir. Zhang vd. (2019) 
Çin’de kırsal turizm niyetine yönelik risk algısı ve tutumunu belirlemeye 

yönelik yapmış oldukları çalışmada turistlerin turizme karşı alıcı bir tavır 

alacağı varsayımı olduğu, tutumlarının davranışlarına yön verdiği ve 

olumsuz algılarına sebep olduğu tespit edilmiştir. 
Katılımcıların görüşlerine göre, en fazla değer verilen turistik unsurlar 

“kültür, sanat ve termal” olarak ön plana çıkmaktadır. Bu değerlerin turizm 
çekicilik unsurları olarak faaliyete geçmesi için yönetim ve yatırım 

olanaklarının iyi değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Turizm 
endüstrisinin gelişimi ve sürdürülebilirliği açısından ülkeler ve bölgeler, 
turizme daha duyarlı olmalı ve turizmin düzenlenmesine yönelik plan, 
kural ve uygulamalarının daha temkinli bir şekilde oluşturulmasına önem 

verilmelidir. Gelecek nesillerin turizmden yararlanmalarını sağlayacak 

şekilde, tüm toplumun turizme katılımı sağlanarak sürdürülebilir ve toplum 
temelli bir turizm anlayışı benimsenmelidir. Kütahya ilinde sürdürülebilir 
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turizm uygulamaları, bu bölgenin kalkınmasının desteklenmesini 
sağlayarak, ilin TR33 bölgesindeki diğer illerle (Afyonkarahisar, Eskişehir, 

Manisa, Uşak) arasındaki eşitsizliği en aza indirecek fırsatlar sağlayacaktır. 
Bu çalışma nitel araştırma yöntemi ile sınırlı kalmış olup, bundan sonraki 
araştırmalarda, Kütahya turizm gelişimi ve sürdürülebilirliği açısından 

yerel halkın turizme yönelik görüşleri, tutumları ve algıları da çalışmaya 

dahil edilerek, nicel bir araştırma yapılabilir. Bunun yanı sıra ilgili kamu 

kurum ve kuruluşları, STK’lar, kalkınma ajansları, özel sektör ve üniversite 

bünyesinde Kütahya’nın turizm vizyonunu hayata geçirmek, amacıyla 
turizm planlama ve politikasına yönelik gerekli geliştirme ve düzenlemeler 
gerçekleştirilebilir. 
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ÖZET 
Turizm hem olumlu hem de olumsuz yönde sosyo-kültürel etkiler yaratarak 
destinasyonları ve yerel halkın yaşam biçimini dönüştürebilmektedir. Bu 
etkiler, yerel halkın değişim ve dönüşüme yönelik algılarına bağlı olarak 

turizm gelişiminin desteklenmesi ya da desteklenmemesi sonucuna yol 

açmaktadır. Bu çalışmada “Sakin Şehir” Ahlat’ta yaşayan yerel halkın 

turizmin sosyo-kültürel etkilerine yönelik algılarının turizmin gelişimine 

olan desteklerini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini 
Ahlat’ta yaşayan yerel halk oluşturmaktadır. Veriler kolayda örnekleme 
tekniği ile Ocak 2022-Mayıs 2022 tarihleri arasında toplanmış ve ankete 
200 katılımcı dâhil edilmiştir. Araştırma bulguları SPSS paket programında 

geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinin ardından regresyon analizi ile 
değerlendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Olumlu sosyo-kültürel etki, Olumsuz sosyo-kültürel 

etki, Turizm desteği, Ahlat. 
 
 

THE EFFECT OF THE SOCIO-CULTURAL EFFECTS OF 
TOURISM ON THE LOCAL PEOPLE’S TOURISM SUPPORT: 

THE EXAMPLE OF AHLAT 
 
ABSTRACT 
Tourism can transform destinations and the lifestyle of local people by 
creating both positive and negative socio-cultural effects. These effects 
lead to the result of supporting or not supporting tourism development 
depending on the perceptions of the local people towards change and 
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transformation. In this study, how the perceptions of the local people of 
"Slow City" Ahlat towards the socio-cultural effects of tourism affect their 
support for the development of tourism is investigated. The sample group 
of the research is the local people living in Ahlat. The data were collected 
between January 2022 and May 2022 with convenience sampling technique 
and 200 participants were included in the survey. Research findings were 
evaluated with regression analysis after validity and reliability analyzes in 
SPSS package program. 
Keywords: Positive socio-cultural impact, negative socio-cultural impact, 
Tourism Support, Ahlat. 
 
1. GİRİŞ 

Günümüzde turizm dünyada birçok ülkede, modernleşme ve kalkınmayı 

temsil eden önemli bir gelir kaynağı olarak yaşam kalitesi ve nüfusun 

refahına ilişkin göstergelerin iyileştirilmesini temsil eden bir araç olarak 

tercih edilmektedir (Hashimoto, 2014). Ağır sanayi kollarına kıyasla daha 

az maliyetle daha fazla ekonomik katkı sağlayan ve bu nedenle de özellikle 

turizm alanlarında yaşayan insanların temel geçim kaynağı haline gelen bir 

endüstri olarak önemini korumaktadır. Turizm, ekonomik etkilerinden 
bağımsız olarak ev sahibi toplumun değerleri, geleneksel yaşam biçimleri, 

aile ilişkileri, bireysel davranışları ve toplumsal yaşamları gibi sosyal ve 

kültürel bağlamlar üzerinde etkili olan (Rátz, 2002) bir endüstridir. Diğer 

bir ifadeyle,  turistlerin ziyaretlerinde yaşam şekillerini, değerlerini veya 

alışkanlıklarını çeşitli destinasyonlara beraberinde götürmeleri (Kozak ve 
diğerleri, 2018), yerel halkın demografik özelliklerinin, mesleklerinin, 

kültür ve normlarının, tüketim alışkanlıklarının ve genel anlamda da yaşam 

kalitelerinin değişmesine neden olarak (Pizam ve Milman, 2014; Wall ve 
Mathieson, 2006) sosyo-kültürel etki yapabilmektedir. Bu çalışmada, 

turizmin destinasyonlarda yaşayan halkın davranışları üzerinde etkili 

olduğu varsayımından yola çıkılarak sakin şehir Ahlat’ta yaşayan 

insanların turizmin sosyo-kültürel etkilerini algılamalarının turizmi 
desteklemeleri üzerinde etkili olup olmadığı sorusuna yanıt aranmaktadır.   

Turizmin sosyo-kültürel etkileri hem olumlu hem de olumsuz olarak 
ortaya çıkmaktadır. Olumlu açıdan bakıldığında turizm, yeni iş türleri, 

sosyal yaşamın hareketlenmesi, yeni alışveriş fırsatları, yerel halkın 

yaşadıkları yerler ile övünmeleri, önyargıların ve sıradanlıkların azalması, 

hoşgörünün artması, yabancı dil becerilerinin gelişmesi, yerel mimarinin, 

sanatın, işlemenin yeniden canlanması gibi olumlu etkiler 
yaratabilmektedir (Rátz, 2000). Diğer taraftan sosyo-kültürel açıdan 

olumsuzluklar değerlendirildiğinde etnik yapının değişmesi, değerlerin 

dönüşümü, dini çatışmalar, dostluğun öneminin azalması, yerel dilin, 

alışkanlıkların ve aile yapısının bozulması, geleneksel tarım faaliyetlerinin 
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kaybolması, turistlerle beraber yaşamama isteği gibi sonuçlar ortaya 
çıkarabilmektedir (Rátz, 2000; Mason, 2008). Söz konusu bu etkiler, 

destinasyonlarda yaşayanların turizmi nasıl algıladıkları konusunun 

önemini arttırmakta ve tartışmaya açmaktadır. Diğer taraftan, ekonomik 

kalkınmayı teşvik etmenin bir aracı olarak ev sahibi nüfusun refahını 

iyileştiren ve turizm gelişiminin olumsuz yönlerinden ders çıkarmaya 

katkıda bulunan endüstri, sosyal ve kültürel kalkınmayı teşvik etmenin bir 

aracı olarak yeterli ilgiyi görmemiştir (Hashimoto, 2014). Oysa sosyo-
kültürel etkilerin araştırılması yerel yöneticilere, planlamacılara ve 

işletmecilere olumlu yerel etkilerin güçlendirilmesi ve olumsuz yerel 

etkilerin minimize edilmesi konusunda öngörü sağlamaktadır (Rátz, 2002). 

Bu kapsamda çalışmanın amacı 2019 yılında Sakin Şehir olarak ilan edilen 

Ahlat’ta, turizmin sosyo-kültürel etkilerinin yerel halkın turizme verdiği 

destek üzerinde etkili olup olmadığının ve bu algılara bağlı olarak turizmin 

ne düzeyde desteklendiğine ilişkin bir öngörü oluşturmaktır. 
Bu çalışma kapsamında öncelikle, turizmin sosyo kültürel açıdan 

olumlu ve olumsuz etkileri ile yerel halkın turizmi destekleme davranışına 

ilişkin davranışları incelenmektedir. Literatür tarama ve hipotez 

geliştirmenin ardından, çalışmanın yöntem bölümünde çalışma alanı, 

örneklem, çalışmanın değişkenleri ve anket tekniğinin kullanımına ilişkin 

bilgilere yer verilmektedir. Verilerin analiziyle birlikte Ahlat’ta toplumsal 
alanda bu etkilerin nasıl değerlendirildiği açıklanmış, sonuç ve 

değerlendirmelere yer verilmiştir. 
 

2. LİTERATÜR  
Turizm, insanları, toplumu, örgüt gruplarını ve kültürü ilgilendiren 

sosyal bir olgu olarak yerel halka çeşitli yönlerden hem iyileşme 

(yükselme) hem de gerileme (bozulma) yönünde değişiklikler 
yaşatabilmektedir (Hurdawaty ve diğerleri, 2019). Bunun temel sebebi 
turistlerin, ev sahibi topluluklarla karşılaşmalarında, etkilerini ev sahibi 

toplulukların sosyo-kültürel yaşamına bırakmalarıdır (Kariel ve Kariel, 
1982). Turistlerin fiziksel görünümleri ve yerel halkla karşılaşmalarının 

yanı sıra turizm sektöründeki gelişmelerde yaşam kalitesi, toplumsal yapı 

ve sosyal örgütlenmede farklılaşmalara neden olmaktadır (Rátz, 2002). 

Uslu ve diğerleri’ine (2020) göre hayatın rutininden kaçmak, merak 

duygusunu gidermek veya sosyal statü sağlamak amaçlarıyla 

gerçekleştirilen turizm, insanların sosyalleşmesi, farklı kültürlerin 

tanınması, yeni şeyler öğrenmek ve birçok farklı deneyim kazanmak gibi 

alanlarda çok boyutlu ve dinamik etkiler yaratmaktadır. Bu nedenle sosyal 

hayatın önemli bir parçası olarak uyum veya çatışma gibi sonuçlara yol 

açabilmektedir. Ancak, yerel halkın turizm gelişiminin olumlu etkilerine 

ilişkin algıları olumsuz etkilere ilişkin algılarından daha ağır basmasına 
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rağmen (Eslami, ve diğerleri, 2019) sosyal problemler nedeniyle yerel 
halkın olumlu bakış açısının değişmesine de neden olabilmektedir (Butler, 

1980).  
Turizmin yaratmış olduğu sosyo-kültürel etkinin algılanması üzerine 

gerek Türkiye gerekse dünyanın farklı destinasyonlarında sıkça 

araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalarda turizmin, sosyo-kültürel 

bağlamda kültürün, geleneklerin, yaşam biçiminin, sanatın, yerel kimliğin 
korunması gibi pek çok olumlu etkileri bulunduğu kanıtlanmıştır 
(Hurdawaty, ve diğerleri, 2019; Zhuang, ve diğerleri, 2019 ). Ayad ve Ye 
(2015) Mısır’ın Kharga Oasis bölgesinde yapmış oldukları çalışmada, 

araştırmaya dâhil ettikleri rastgele seçilmiş 116 kişinin % 70’e yakın bir 

kısmının turizmin sosyal etkilerine yönelik olumlu bakış açısına sahip 

olduğunu tespit etmişlerdir. Farklı araştırmalar (Demirkaya ve Çetin, 2010; 
Güneş ve Alagöz, 2018) yerel halkın turizmin sosyal etkilerine karşı 

olumlu bakış açısına sahip olduklarını göstermektedir. Muğla ilinin Dalyan 
ilçesinde yapılmış bir başka araştırmada (Türker ve Türker, 2014) turizmin 

sosyal ve kültürel etkilerinin ön plana çıktığı ve çoğunlukla bölge esnafı ve 

turizm endüstrisinde çalışanların bu etkileri olumlu algıladıkları tespit 

edilmiştir. Bu araştırmalar genel anlamıyla değerlendirildiğinde, turizmin, 
bir bölgenin sosyo-kültürel taşıma kapasitesine uygun olarak 
geliştirilmesinin  stratejik ve yönetsel önceliklerin belirlenmesinde önemli 

bir girdi sağladığını ve yerel halkın tercihleri ve ilgileri hakkında fikir 

verdiğini kanıtlamaktadır (Rudsari ve Gharibi, 2019).  
Turizm endüstrisinin, sürdürülebilir bir şekilde gelişiminin 

desteklenmesi yerel halkın algıladığı sosyal ve ekonomik maliyetlerden 

daha yüksek düzeyde değer barındırmasıyla ilişkilidir (Eslami ve diğerleri, 
2019). Yerel halkın turizmi desteklemesinin temel sebepleri arasında 

toprağa duyulan güçlü bağlılık ve yaşadıkları topluluğa karşı duyguları yer 
almaktadır (Kariel ve Kariel, 1982). Yani turizmin sosyo-kültürel etkisini 

olumlu algılayanlar turizmin gelişmesini destekleyebilirler (Stylidis ve 
diğerleri, 2014). Dolayısıyla, araştırmanın ilk hipotezi şu şekilde 

belirlenmiştir:  
 
H1: Turizmin olumlu sosyo-kültürel algıları halkın turizme olan 

desteğini pozitif yönde etkiler. 
 
Turizmin sosyo-kültürel etkilerine yönelik halk algısının olumlu 

olduğunu gösteren çalışmalar olduğu gibi bunun tersini ortaya çıkaran 

araştırmalar da bulunmaktadır. Turizm hareketi çeşitli toplumların 

basmakalıp düşüncelerinde modernleşmenin dengeli ve yavaş ilerlemesini 

engellemekte, sosyal ve kültürel varlıkların ticarileştirilmesi yoluyla 

değişimi tetiklemekte ve topluluklara “kurban” psikolojisini 
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yerleştirmektedir (Hashimoto, 2014). Turizmin öngörülen olumsuz etkileri 
arasında gençler ve orta sınıf toplum arasında kültürel kargaşa oluşumu da 
sayılabilmektedir (Hurdawaty ve diğerleri, 2019). Örneğin Alanya’da 

yapılan bir araştırmaya göre (Boğan ve Sarıışık, 2016) yerel halk, turizmin 

ekonomik etkilerinin olumlu olduğunu düşünürken, özellikle ortaya çıkan 

sosyo-kültürel etkilere yönelik olumsuz görüş belirtmişlerdir. Edirne’de 

yapılan bir başka araştırma sonucuna göre (Sezer ve diğerleri, 2013) 
araştırmaya dâhil edilenlerde, kırsal turizmin özellikle kırsal bölgelerde 

olumsuz sosyo-kültürel sonuçlar doğuracağı algısı bulunmaktadır. King ve 
diğerleri’nin (1993) Fiji’nin Nadi şehrinde yaptıkları çalışmada, yerel 
halkın turizmi, ekonomik katkısından dolayı desteklemelerine rağmen, 

alkol, uyuşturucu kullanımının, bireysel ve örgütlü suçların artması, trafik 

koşullarının ve seksin aleni hale gelmesi nedeniyle turizmin olumsuz 

algılandığı sonucuna ulaşılmıştır.  
Turizm faaliyetlerinin destinasyonun sosyal taşıma kapasitesinden daha 

fazla geliştirilmesi, turizm deneyiminin kalitesinin yanı sıra yerel halkın 

memnuniyet düzeylerini düşürmekte ve yerel halkı turizmin gelişmesi 

konusunda tatminsiz hale getirmektedir (Rudsari ve Gharibi, 2019). Bu 
nedenle, yerel halkın turizm gelişimine yönelik olumsuz algısı arttığında 
memnuniyetsizlik aratacak ve dolayısıyla turizmin gelişmesine yönelik 

olumlu tutum ve destek azalacaktır (Uslu ve diğerleri, 2020). Dolayısıyla, 

araştırmanın ikinci hipotezi şu şekilde belirlenmiştir: 
 
H2: Turizmin olumsuz sosyo-kültürel algıları halkın turizme olan 

desteğini etkiler. 

 
Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

 
3. YÖNTEM 

Bitlis’in ilçelerinden biri olan Ahlat, Van Gölünün kuzey bölgesinde 

kalan, küçük bir yerleşim yeridir. Nüfusu 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 
42.131 (Kırkbinyüzotuzbir) olan Ahlat (TÜİK, 2021), sadece bulunduğu 

bölge değil Türkiye geneli için de önemli bir tarihi geçmişe sahiptir. Farklı 

dönemlerde Urartu, Pers, Roma, Bizans, Mervani, Selçuklu, Moğol ve 

Osmanlıların hakimiyetinde kalan Ahlat, 1071 Malazgirt Zaferinde kilit rol 
oynamış, Türklerin Anadolu’ya açılan önemli kapısı olarak tarihte yerini 
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almıştır (Tekin ve diğerleri, 2019: 4-26; Tekin, 2000). Yüzlerce yıllık tarihi 

ve kültürel mirası ile günümüzde önemli bir turizm destinasyonu olan 
Ahlat, 2019 yılında Sakin Şehir (Citta Slow) sıralamasında yerini almıştır 

(Cittaslowturkiye, 2022). Araştırma evreni olarak Ahlat’ta yaşayan yerel 

halk tercih edilmiştir. Araştırma Ocak 2022-Mayıs 2022 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 300 adet anket dağıtılmış ve 

200 katılımcı geri dönmüştür. 
Araştırmada, turizm desteğini ölçmek için Türker ve Türker (2018)’nin 

çalışmasında kullanılan ölçekte kullanılan 4 ifadeden faydalanılmıştır. 

Turizmin Sosyo-kültürel etkilerini ölçmek için Türker ve Türker (2018) ile 

Akova (2006)’nın çalışmalarında kullanılan ölçeklerden yararlanılmıştır. 
Veri toplama yöntemi olarak anket yönteminden faydalanılmıştır. Ankette 
cinsiyet, eğitim durumu, meslek, medeni durum, yaş, yerli olup olmama 
durumu, yeni tesis açılma isteği, turizm sektörüne yatırım düşüncesi, ailede 

birinin turizm sektöründe çalışmasına izin verme durumu soruları birinci 
bölümü oluşturmaktadır. İkinci bölüm ise turizmin olumlu ve olumsuz 

sosyo-kültürel etkileri ve turizm desteğini oluşturan ifadelerden 
oluşmaktadır. İkinci bölümde Katılımcılardan, ifadelere 5’li Likert Ölçeği 

kullanarak cevaplamaları istenmiştir. 
 

4. BULGULAR 
 Tablo 1. Demografik özelliklere ilişkin bulgular 

    Frekans Yüzde 

Cinsiyet 
Erkek  134 67,0 
Kadın  66 33,0 
Total  200 100,0 

Eğitim durumu 

İlköğretim  48 24,0 
Lise  70 35,0 

Üniversite  64 32,0 
Lisansüstü  18 9,0 

Toplam 200 100,0 

Meslek 

Özel Sektör çalışanı 35 18,0 
Kamu sektörü çalışanı 59 30,0 

Kendi işim (patron) 12 6,0 
Ev hanımı 14 7,0 
Öğrenci  80 40,0 
Toplam 200 100,0 

Medeni hal 
Evli  66 33,0 

Bekâr   134 67,0 
Total 200 100,0 

Ahlatlı mısınız? 
Evet  126 63,0 
Hayır  74 37,0 

Toplam 200 100,0 
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Yatırım 
düşüncesi 

Evet  138 69,0 
Hayır  62 31,0 

Toplam 200 100,0 

İzin verme 
Evet  162 81,0 
Hayır  38 19,0 

Toplam 200 100,0 

 
Araştırmaya katılanların demografik özellikleri incelendiğinde 

katılımcıların cinsiyet olarak dağılımına göre erkek katılımcılar %67 iken, 
kadın katılımcılar %33’tür. Eğitim durumlarına göre incelendiğinde Lise 

(%35) ve Üniversite (%32) mezunları büyük çoğunluğu oluşturmaktadır.  

Medeni hal olarak incelendiğinde ise evli olanlar %33 iken, bekar olanlar 
%67 olduğu görülmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu (%67) 

Ahlat’ın yerlisi iken kalan örneklem grubun aslen Ahlat’lı olmadığı 

görülmektedir. 
Demografik özellikler yanı sıra turizmle ilgili sorular da sorulmuştur. 

Bunlarda bir tanesi “Ahlat’a yatırım yapmak ister misiniz? sorusuna 

katılımcıların %69’u yatırım yapmak isteklerini belirtmişlerdir. 

“Ailenizden bir üyenin turizmde çalışmasını ister misiniz” sorusuna ise % 

19’u izin vermeyeceğini belirtmiştir. 
 
Tablo 2. Faktör analizine ilişkin bulgular 

Faktörler Değişkenler 
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 22.  Turizm dine olumsuz etkiler 
oluşturmaktadır. 

0,880 

5,369 0,921 

23.  Turizm geleneklerimizin yok 
olmasına neden olur. 

0,870 

20.  Turizm Ahlat’ta uyuşturucu 

kullanımını arttırır. 
0,854 

21.  Turizm Ahlat’ta alkol kullanımını 

artırır. 
0,823 

19.  Turizm toplumumuzda yıkıcı etkiler 

oluşturur. 
0,787 

24.  Turizm manevi değerleri bozar. 0,782 
17.  Turizm bölgemizde suç oranını 

artırır. 
0,740 

O
lu

m
lu

 
so

sy
o-

k
ü

lt
ü

re
l 

et
ki

le
r 28.  Turizm sayesinde farklı kültürleri 

daha iyi anlama şansımız olur. 
0,825 

3,32 0,807 
30.  Turizm kültürel kimliğimizde 

olumlu etkiler meydana getirir. 
0,789 
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29.  Turizm, bölgemizde bizim değişik 

kültürel aktivitelere katılmamıza olanak 

sağlar. 
0,741 

27.  Turizm, turistler ve yerel halk 
arasındaki kültür alışverişini arttırır. 

0,731 

31.  Turizm Ahlat’ta yaşam kalitesini 

artırır. 
0,622 

T
u

ri
zm

 d
es

te
ğ

i 

4. Kamp alanı, piknik yeri, sahil gibi 

doğa tabanlı turizmi desteklerim. 
0,819 

1,558 0,772 

2. Turistler için gerçekleştirilen sergi, 

festival, spor olayı faaliyetlerini 

desteklerim. 
0,772 

1. Turistler için gerçekleştirilen tarihi ve 

kültürel gezileri desteklerim. 
0,769 

3.Turist kafileleri için gerçekleştirilen 

eğlence programlarını desteklerim. 
0,633 

 Açıklanan Toplam 
Varyans= 63,980 

Ki Kare( χ²) =2109,770 
Sig=
,000 

KMO = .783 

 
Sakin şehirlerde turizmin sosyo-kültürel etkilerinin yerel halkın turizme 

olan desteği üzerindeki etkisini belirlemek için hazırlanan ölçek açımlayıcı 

faktör analizine tabii tutulmuştur.  Açımlayıcı faktör analizi ile ilgili verilen 

bilgilere bağlı olarak verilerin analize uygunluğu ölçmek için yapılan KMO 

ve Bartlett test sonuçları Tablo 2’de görüldüğü gibi KMO değeri 0,783 
çıkması örneklemin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. 

Faktör analizi sonuçlarına göre 16 ifadeden oluşan ölçekte ilk faktör 

turizmin olumsuz sosyo-kültürel etkileri, sonraki faktör olumlu sosyo-
kültürel faktör ve son faktör ise turizm desteği faktörüdür. 
 
Tablo 3. Korelasyon analizine ilişkin bulgular 

Değişkenler Olumlu etkiler Olumsuz etkiler Turizm desteği  

Olumlu etkiler 
r 1   
p    
N 200   

Olumsuz etkiler 
r -,168* 1  
p 0,018   
N 200 200  

Turizm desteği 
r ,459** -,199** 1 
p 0,000 0,005  

N 200 200 200 

 
Yerel halkın turizm desteği ile turizmin sosyo-kültürel etkileri 

arasındaki ilişki düzeyini incelemek amacıyla Pearson korelasyon 

katsayılarından faydalanılmıştır. Bulgulara göre turizm desteği ile turizmin 
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olumlu sosyo-kültürel etkileri arasında orta düzeyde bir ilişki bulunurken 

(r=,459, p=,00) olumsuz sosyo-kültürel etkileri arasında negatif yönlü orta 

düzeyde bir ilişki bulunmaktadır.  
 

Tablo 4. Regresyon analizine ilişkin bulgular 

Değişkenler B 
Standart 

β t p 
Hata B 

Sabit  4,198 0,387   10,840 0,000 

Olumlu etkiler 0,385 0,056 0,438 6,888 0,000 

Olumsuz etkiler 
-

0,063 
0,032 

-
0,125 

-1,969 0,050 

r= 0,475, R2= 0,226, F=28,742 p=,000 
Bağımlı değişken: Turizm desteği 

 
Tablo 4’teki regresyon analizine göre bağımsız değişkenlerin bağımlı 

değişkeni açıklama düzeyi istatistiki açıdan anlamlıdır (r= 0,475, R2= 
0,226, F=28,742 p=,000). Olumlu ve olumsuz etkiler turizm desteğinde 

toplam varyansın yaklaşık %23’ünü açıklamaktadır. Standardize edilmiş 

regresyon katsayısına göre olumlu etkilerin turizm desteği üzerinde önem 

düzeyi 0,000 iken olumsuz etkiler açısından bir etkiye rastlanmamıştır. 

Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları 

incelendiğinde turizmin olumlu sosyo-kültürel etkilerinin turizm desteği 

üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu görülmektedir. Buna göre 
araştırmanın “H1: Turizmin olumlu sosyo-kültürel algıları halkın turizme 

olan desteğini pozitif yönde etkiler” hipotezi kabul edilmiştir. “H2: 
Turizmin olumsuz sosyo-kültürel algıları halkın turizme olan desteğini 

etkiler” hipotezi ise p değerinin <.05 kabul edilebilirlik düzeyinin üzerinde 
kalması nedeniyle reddedilmiştir. 
 
5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Her biri kendine özgü özelliklere sahip mekanlarda yerel halkın turizm 

gelişmelerine yönelik algıları ve tutumları, başarılı girişimlerin 

geliştirilmesinde ve uygulanmasında önemli faktörlerdir (Oviedo‐Garcia 
ve diğerleri, 2008). Yerel halkın, yaşam kalitesinde iyileşme, kişisel fayda, 

etkilerin algılanması, topluluktan  memnuniyet, bölgenin turizm gelişim 

aşaması gibi çeşitli değişkenlere bağlı algıları ve tutumları turizme desteğin 

olumlu ya da olumsuz olma durumunu belirleyebilir (Vargas-Sánchez ve 
diğerleri, 2009). Bu araştırmada Sakin Şehir Ahlat’ta yerel halkın turizmin 

olumlu ve olumsuz sosyo-kültürel etkilerine ilişkin algılarının turizmi 

desteklemelerinde etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Daha önceki 

araştırmalar, turizme yönelik olumlu tutumların yüksek düzeyde turizm 
desteğine eşlik ettiğini, olumsuz tutumların ise daha düşük düzeyde desteğe 
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yol açtığını göstermektedir (Nunkoo ve Ramkissoon, 2010, Vargas-
Sanchez et al., 2009; Nunkoo ve Gürsoy, 2012). Ancak bu araştırmanın 

sonuçları olumlu sosyo kültürel etkiler ile turizmin desteklenmesi arasında 

anlamlı bir ilişki olduğunu, olumsuz algılanan etkilerin ise turizme destek 

ile bir ilişkisi olmadığını ortaya koymuştur.   
Araştırma kapsamında Ahlat’ta turizmin algılanan olumlu sosyo-

kültürel etkileri ile turizmin desteklenmesi arasında pozitif yönlü bir ilişki 

olduğu ortaya çıkartılmıştır. Bu sonuç, literatürde daha önce yapılan 

çalışmalarda (Ayad ve Ye, 2015;  Demirkaya ve Çetin, 2010; Güneş ve 

Alagöz, 2018;  Türker ve Türker, 2014) elde edilen sonuçlar ile paralellik 

göstermektedir. Vargas-Sánchez ve diğerleri, (2009) yerli nüfusun turizmin 

yöre üzerindeki etkileri hakkında, istihdam olanakları yaratılacağı ve 

turizmin bölge için genel olarak dinamik bir faktör olarak hareket edeceği 

mantığına dayalı olumlu bir algı geliştirmesi durumunda turizm gelişimine 

yönelik olumlu bir tutum sergileyeceklerini belirtmektedirler. Özellikle 
kırsal kesimlerde turizm gelişiminin topluluklara yerel istihdam fırsatları, 

vergi gelirleri ve ekonomik çeşitlilik, algılanan değer, maddi/maddi 
olmayan yaşam alanından memnuniyet, genel yaşam kalitesinin artmasına 

yönelik algı turizm desteğini arttırmaktadır (Perdue ve diğerleri, 1990; 
Woo ve diğerleri, 2015).  

Alan yazında turizmin ortaya çıkarmış olduğu sosyal etkiler için 

olumsuz görüşlerin olduğu çalışmalar bulunsa da  (Boğan ve Sarıışık, 2016; 

Sezer ve diğerleri, 2013; King ve diğerleri, 1993), bu çalışmada yapılan 

regresyon analizi sonucunda, turizmin olumsuz sosyo-kültürel etki 

algısının halkın turizme olan desteği üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı 

ortaya çıkmıştır. Turizm etkileri bakımından gelir yaratma potansiyeline 

sahip olsa da tüm etkileri her zaman faydalı olmayabilir ve 

gözlemlenemeyen olumsuz etkilerle karşılaşılabilir (Afthanorhan ve 
diğerleri, 2017). Bu olumsuz etkiler, olumlu etkilerin aksine daha sınırlı 

düzeyde algılanmaktadır (Oviedo‐Garcia ve diğerleri, 2008).  
Turizm planlayıcılarının, potansiyel faydaların maliyetlerden daha 

büyük algılanması için pazarlama stratejilerini uygulaması, geleneksel 

değerler ve kültürel çatışmaları minimum düzeye indirgeyerek kontrolsüz 

turizm gelişiminin engellemesine neden olabilir (Oviedo‐Garcia ve 
diğerleri, 2008). Ancak, yerel halk turizmi desteklemeye ikna edilmesi 
gereken müşteriler olarak değil, turizmin sürdürülebilir gelişimi için 

tutumları ve çıkarları önemli olan bir grup önemli paydaş olarak 

düşünülmeli, bununla birlikte planlamacıların ve işletmelerin yerel 

toplulukları turizm gelişimine daha iyi entegre etmeleri ve 
memnuniyetsizlik alanlarını anlamaları önemlidir (Nunkoo ve Gürsoy, 

2012). Bu kapsamda, destinasyon planlayıcıları ve destekleyicileri, 

paydaşların zaman içinde turizmin değerine ilişkin algılarını ve olumlu 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738311000909#b0320
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738311000909#b0445
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738311000909#b0445
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veya olumsuz değişikliklerin memnuniyet düzeyini nasıl etkileyebileceğini 

izlemelidir (Woo ve diğerleri, 2015). Ahlat’ta yerel halk açısından turizm 

her ne kadar değerli bir gelir kaynağı olarak görülse de sürdürülebilir ve 

dengeli bir gelişim düzeyi henüz sağlanamamıştır. Yörede turizm 

gelişiminin yerel halk tarafından desteklenmesi açısından kültürel ve 

sosyal dönüşümün sağlanması ve ekonomik verilerle desteklenmesi 

gerekmektedir. Bu anlamda kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ile 

birlikte yerel halkı temsil eden sivil toplum örgütlerinin de paydaş olarak 

görüşlerinin alınması önemlidir. Ayrıca turizmden fayda sağlayanlar için 

oluşabilecek olumlu ve olumsuz muhtemel değişikliklerin açık bir biçimde 

açıklanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu durum özellikle yerel halk 

nezdinde oluşabilecek olumsuz görüş ve memnuniyetsizliklerin minimum 

düzeye indirgenmesinde etkili olacaktır.  
Turizm gelişimini anlamak, turistik destinasyonların hem uzun vadeli 

başarısı hem de sürdürülebilirliği konusundaki anlayışı derinleştirebilir 

(Woo ve diğerleri, 2015). Bu kapsamda turizmin etkilerinin 
sürdürülebilirlik kapsamında ele alınması yaşam alanlarının yerel halkın 

yaşam kalitesini iyileştirecek detayların analiz edilerek yorumlanmasına 
fırsat verebilir. Ayrıca konunun daha kapsamlı biçimde irdelenerek farklı 

kültürel yapılardaki sakin şehirlerde uygulanması turizm desteğini anlamak 

açısından gerek destinasyon planlamacılarına gerekse de araştırmacılara 

geniş bir perspektif sunabilir. 
 
KAYNAKÇA  
Afthanorhan, A., Awang, Z. ve Fazella, S. (2017). Perception of tourism 

impact and support tourism development in Terengganu, 
Malaysia. Social Sciences, 6(3), 106. 

Ayad, T.H.A.E.L. ve Ye, S. (2015). The economical and social impacts of 
tourism on Kharga Oasis local citizens in Egypt. G. Zeng (Ed.), Tourism 
and Hospitality Development Between China and EU içinde. Berlin: 

Springer. 
Boğan, E. ve Sarıışık, M. (2016). Yerel Halkın Turizm Faaliyetine Yönelik 

Görüş Ve Algılamalarının Belirlenmesi Üzerine Alanya’da Bir 

Araştırma, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, 12, 325-342. 
Butler R. W. (1980).  The concept of a tourist area cycle of evolution: 

implications for management of resources, Canadian Geographer, 
XXIV (1) 5-12. doi:10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x 

Cittaslowturkiye, (2022). https://cittaslowturkiye.org/yeni-uyelerimiz-
koycegiz-mugla-ve-ahlat-bitlis/, Erişim Tarihi 04.04.2022. 



171 

Demirkaya, H. ve Çetin, T. (2010). Residents’ perceptions on the social 

and cultural impacts of tourism in Alanya (Antalya-Turkey), Ekev 
Akademi Dergisi, 14(42), 383-392. 

Eslami, S., Khalifah, Z., Mardani, A., Streimikiene, D., ve Han, H. (2019). 
Community attachment, tourism impacts, quality of life and residents’ 

support for sustainable tourism development. Journal of Travel & 
Tourism Marketing, 36(9), 1061-1079. 

Güneş, E. ve Alagöz, G. (2018). Yerel halkın turizm algısı: Erzincan’da bir 

araştırma. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 409-442. 
Hashimoto, A. (2014). Tourism and Socio-cultural Development Issues. R. 

Sharpley ve D. J. Telfer (Ed.) Tourism and Development: Concepts and 
Issues (s. 205-236) içinde, Bristol, Blue Ridge Summit: Channel View 
Publications, https://doi.org/10.21832/9781845414740-009 

Hurdawaty, R., Kusumaningrum, D. A. ve Efferiandi, D. (2019). The 
impact of tourism development to environmental and socio cultural 
conditions of the people in the Taman Sari Tourism Area Yogyakarta. 
Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology, 35(1), 
1-9. 

Kariel, H. G. ve Kariel, P. E. (1982). Socio-cultural impacts of tourism: an 
example from the Austrian Alps. Geografiska Annaler: Series B, 
Human Geography, 64(1), 1-16. 

King, B., Pizam, A. ve Milman, A. (1993). Get social impacts of tourism: 
Host perceptions, Annals of Tourism Research, 20(4), 650-665, 
doi:10.1016/0160-7383(93)90089-LGet 

Kozak, N., Kozak, M. A. ve Kozak, M. (2018). Genel Turizm: İlkeler-
Kavramlar (20 b.). Ankara: Detay Yayıncılık. 

Mason, P. (2008). Tourism impacts, planning and management (Second 
Edition), Butterworth-Heinemann, doi:10.1016/B978-0-7506-8492-
7.00005-3 

Rudsari, S. M. M. ve Gharibi, N. (2019). Host-Guest Attitudes toward 
socio-cultural carrying capacity of urban tourism in Chalus, 
Mazandaran. Journal of Tourism Hospitality Research, 6(2), 31-47. 

Nunkoo, R. ve Gursoy, D. (2012). Residents’ support for tourism: An 

identity perspective. Annals of Tourism Research, 39(1), 243-268. 
Nunkoo, R. ve Ramkissoon, H. (2010). Modeling community support for a 

proposed integrated resort project, Journal of Sustainable Tourism, 
18(2), 257-277. 

Oviedo‐Garcia, M. A., Castellanos‐Verdugo, M. ve Martin‐Ruiz, D. 

(2008). Gaining residents' support for tourism and 
planning. International Journal of Tourism Research, 10(2), 95-109. 

Perdue, R. R., Long, P. T. ve Allen, L. (1990). Resident support for tourism 
development. Annals of Tourism Research, 17(4), 586-599. 



172 

Pizam, A. ve Milman, A. (2014). The social impacts of tourism. Tourism 
Recreation Research, 11(1), 29-33. 
doi:10.1080/02508281.1986.11014414  

Rátz, T. (2000). The sociocultural impacts of tourism case of lake of 
Balaton, Research Support Scheme, Chech Republic: Virtus. 

Rátz, T. (2002). Residents’ perceptions of the socio-cultural impacts of 
tourism at Lake Balaton, Hungary. D. Hall ve G. Richards (Ed.) 
Tourism and sustainable community development (s. 54-65) içinde. 

New York: Routledge. 
Sezer, B., Küçükaltan, D. ve Çakır, A. (2013). Edirne - Çamlıca 

Beldesi’nde kırsal turizm ve turizm algısı, Uluslararası Sosyal ve 

Ekonomik Bilimler Dergisi, 3(2), 46-54. 
Stylidis D., Biran A., Sit, J. ve Szivas E. M. (2014). Residents' support for 

tourism development: the role of residents' place image and perceived 
tourism impacts, Tourism Management, 45, 260-274. 

Tekin, R., Kulaz, M., Reisoğlu, S., İgit, İ., Oral, M. ve Alp, A. (2019). Ahlat 
Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Mezar Taşları, (Ed. Karahan, R.),  
Ankara: Uzun Dijital Baskı Merkezi. 

Tekin, R. (2000). Ahlat Tarihi, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, İstanbul: Enes 

Matbaacılık.  
TÜİK. (2021). https://www.tuik.gov.tr/indir/duyuru/favori_raporlar.xlsx 

Erişim Tarihi: 23.06.2021. 
Türker, Ö. G. ve Türker A. (2014). Yerel halkın turizm etkilerini algılama 

düzeyi turizm desteğini nasıl etkiler: Dalyan destinasyonu örneği, 

Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(1), 81-98. 
Uslu, A., Alagöz, G. ve Güneş, E. (2020). Socio-cultural, economic, and 

environmental effects of tourism from the point of view of the local 
community. Journal of Tourism and Services, 21(11), 1-21.  

Vargas-Sánchez, A., Plaza-Mejia, M. D. L. Á. ve Porras-Bueno, N. (2009). 
Understanding residents' attitudes toward the development of industrial 
tourism in a former mining community. Journal of Travel 
Research, 47(3), 373-387. 

Wall, G. ve Mathieson, A. (2006). Tourism: change, impacts, and 
opportunities. Pearson Education. 

Woo, E., Kim, H. ve Uysal, M. (2015). Life satisfaction and support for 
tourism development. Annals of Tourism Research, 50, 84-97. 

Zhuang, X., Yao, Y. ve Li, J. J. (2019). Sociocultural impacts of tourism 
on residents of world cultural heritage sites in 
China. Sustainability, 11(3), 840. 

 

 



173 

BİSİKLET TURİZMİ DESTİNASYONU GELİŞTİRMEK İÇİN 

GEREKEN UNSURLARIN BELİRLENMESİ 
 

Alparslan GÜVENÇ 
Arş. Gör., Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 

alparslanguvenc38@gmail.com 

 
Ali DALGIÇ 

Dr. Öğr. Üyesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 
alidalgic@isparta.edu.tr 

 
 
ÖZET 
Dünyada giderek gelişmekte olan bisiklet turizmi, sürdürülebilir bir özel 

ilgi turizmi çeşidi olarak öne çıkmaktadır. Kırsal bölgeler başta olmak 
üzere yapıldığı bölgeye çeşitli ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar 
sağlayan bisiklet turizmi için birtakım gerekliliklerden söz etmek 

mümkündür. Bu çalışmanın temel amacı, bir bisiklet turizmi 

destinasyonunun sahip olması gereken özellikleri belirlemektir. 
Literatürde konuyla doğrudan ilgili çalışmalarda eksiklik olması bu 

çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında belirlenen 

amaç doğrultusunda 28 turizm paydaşıyla görüşme yapılmıştır. Nitel 

araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseninde yürütülen çalışmada 

örnekleme yöntemi olarak amaçlı örnekleme türlerinden maksimum 

çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik 

analizi ve betimsel analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir. Elde edilen 
bulgulara göre; çekim unsurları, altyapı ve üstyapı olanakları, güvenlik, 

uygun iklim koşulları, uygun coğrafi özellikler, bisiklet kültürü ve 

farkındalığı, erişilebilirlik, yerleşim yeri ve tanınırlık olmak üzere dokuz 

temel unsur ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgulardan yola çıkarak çeşitli 

destinasyon geliştirme çalışmaları yapıldığı takdirde turist 
memnuniyetinin olumlu yönde etkilenebileceği söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Bisiklet, Bisiklet turizmi, Özel ilgi turizmi, 

Destinasyon, Sürdürülebilir turizm. 
 

DETERMINING THE ELEMENTS THAT A CYCLE TOURISM 
DESTINATION MUST HAVE 

ABSTRACT 
Cycling tourism, which is developing gradually in the world, stands out as 
a sustainable type of special interest tourism. It is possible to talk about 
some requirements for bicycle tourism, which provides various economic, 
social and environmental benefits to the region, especially rural areas. The 
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main purpose of this study is to determine the features that a bicycle 
tourism destination should have. The lack of studies on the subject reveals 
the importance of this study. In line with the purpose determined within 
the scope of the study, 28 tourism stakeholders were interviewed. The 
study was carried out in the case study format, one of the qualitative 
research methods. Maximum variation sampling method, one of the 
purposive sampling types, was used as the sampling method in the study. 
The obtained data were analyzed with content analysis and descriptive 
analysis methods. According to the findings, nine basic elements 
emerged; attraction factors, infrastructure and superstructure, safety, 
suitable climatic conditions, suitable geographical features, cycling 
culture and awareness, accessibility, settlements and recognition. Based 
on the findings, it can be said that tourist satisfaction can be positively 
affected if various destinations are developed. 
Keywords: Cycling, Cycle tourism, Special interest tourism, Destination, 
Sustainable tourism. 
 
1. GİRİŞ 

Bisiklet turizmi, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkede 

gelişmekte olan bir özel ilgi turizmi türüdür (Aşan ve Akoğlan Kozak, 

2015; Lamont, 2009; Ritchie ve Hall, 1999). Sürdürülebilir bir turizm 

çeşidi olan bisiklet turizmi; kırsal turizm, doğa turizmi, macera turizmi, 
alternatif turizm, etkinlik turizmi, spor turizmi gibi turizm türleriyle de 

ilişkilendirilebilmektedir (Buning ve Gibson, 2016; Pratte, 2006; 
Shipway, King, Lee ve Brown, 2016; Weston, Davies, Lumsdon, 
McGrath, Peeters, Eijgelaar ve Piket, 2012). Özellikle kırsal bölgelere 

çeşitli sosyal, ekonomik ve çevresel faydalar sağlayabilen bisiklet 
turizminin (Ritchie, Tkaczynski ve Faulks, 2010) önemli fırsatlar 

yaratabileceği söylenebilir.  
Bisiklet turizmi; bisiklet etkinlikleri, kısa süreli bisiklet turları, 

organize bisiklet turları ve uzun mesafe bisiklet turları olarak dört grup 

altında incelenebilir. Tüm bu bisiklet turizmi çeşitlerinin 
gerçekleştirilebilmesi için temel olarak bir destinasyona ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bir destinasyonun sahip olduğu özellikler, o 
destinasyonun bisiklet turizmi destinasyonu olarak ele alınıp 

alınamayacağını belirlediği gibi bisiklet turistlerinin de tercihlerinde etkili 
olabilmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın temel amacı bir bisiklet 
turizmi destinasyonunun sahip olması gereken unsurları tespit etmektir. 
Bu yolla, planlama ve uygulama bağlamında bisiklet turizmi destinasyonu 
geliştirme çalışmaları için katkı sağlanacak ve bisiklet turistlerinin 
beklentilerine yanıt verme konusunda daha verimli çalışmalar yapılması 

için olanak sağlanacaktır. Bisiklet turizmi konusunda çeşitli girişimlerin 
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olması fakat konuyla ilgili yeterince kaynak olmaması açısından bu 

çalışmanın özellikle planlama çalışmaları için önemli olduğu belirtilebilir.  
Belirlenen amaç doğrultusunda, bisiklet turizmiyle ilgili uzmanlarla 

görüşme yapılarak bir bisiklet turizmi destinasyonunun sahip olması 

gereken özellikler sorgulanmıştır. Bu çalışmada öncelikli olarak bisiklet 

turistlerinin motivasyon, davranış ve destinasyon tercihleri üzerine 
yapılmış çalışmalar “literatür” bölümünde verilmiştir. “Yöntem” 

kısmında, araştırmanın örnekleme yöntemi, veri toplama süreci ve 

verilerin analiziyle ilgili detaylı bilgiler sunulmuştur. Elde edilen verilen 

analizi sonucunda ortaya çıkan bulgular “bulgular ve tartışma” 

bölümünde detaylı olarak verilmiştir. Araştırma son olarak “sonuç ve 

öneriler” kısmıyla tamamlanmıştır. 
 

2. LİTERATÜR 
Bisiklet turizmine yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde, genellikle 

turist motivasyonları, ilgilenim, deneyim gibi konular üzerine 

yoğunlaşıldığı görülmektedir (Aşan ve Akoğlan Kozak, 2015; Faulks, 
Ritchie ve Dodd, 2008; Ritchie vd., 2010; Sağlam, 2020; Soyalp, 2017). 
Yalnızca bazı çalışmalarda bisiklet turizmi destinasyonu özelliklerine 

değinildiği söylenebilir (Buning ve Gibson, 2016; Lee ve Huang, 2014; 
Simonsen ve Jorgenson, 1998). Bununla birlikte, bisiklet turistleri üzerine 

yapılan çalışmalarda bisiklet turistlerinin beklenti, motivasyon ve 
davranış gibi bazı özelliklerinden yola çıkarak da destinasyon 

özelliklerine dair birtakım özellikler belirlenebilmektedir (Dalgıç, Güvenç 

ve Demir, 2021; Downward ve Lumsdon, 2001; Ritchie, 1998). Avrupa 
bisiklet rotaları ağı EuroVelo için belirlenen kriterler de bisiklet turizmi 

destinasyonlarının sahip olması gereken özellikler için ipucu 

verebilmektedir.  
Bisiklet turistlerinin destinasyon tercih nedenlerini konu alan 

çalışmalara bakıldığında, Lee ve Huang (2014) tarafından bisiklet turizmi 
açısından Tayvan’ın çekiciliklerini araştırmak için yapılan çalışma göze 

çarpmaktadır. Turizm akademisyenlerinden elde edilen verilerin analizi 
sonucunda, turistik çekim unsurlarının (doğa, iklim, etkinlik, tarihi alanlar 
vb.), ulaşılabilirliğin (destinasyona erişim, bisiklet rotalarının uygunluğu, 

park yerleri, trafik uygunluğu vb.), olanakların (konaklama tesisi, yeme-
içme tesisi vb.) ve destekleyici hizmetlerin (bilgilendirme servisi, 

güvenlik hizmetleri vb.) Tayvan’ın bisiklet turizmi destinasyonu olarak 
tercih edilmesindeki önemli faktörler olduğu ortaya çıkmıştır. 

Downward ve Lumsdon (2001) tarafından yapılan çalışmada bisiklet 

turistlerinin trafiğe kapalı, sessiz ve rota bilgilendirmeleri içeren yolları 

aradıkları, sosyalleşmeye önem verdikleri ve bu bağlamda sosyal 

etkileşim olanaklarını önemsedikleri tespit edilmiştir. Faulks ve 
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arkadaşları (2008) ise bir bisiklet turizmi destinasyonu olarak Güney 

Avustralya’nın öne çıkan özelliklerini belirlemeye yönelik yaptıkları 

çalışmada “manzara”, “yolların ve parkurların kalitesi”, “parkurların 

çeşitliliği”, “şarap imalathaneleri ve şarap bölgeleri”, “bisiklet 

etkinlikleri”, “sıcak ve kuru iklim”, “önemli noktalar ve ikonik yerler” 
unsurlarını tespit etmişlerdir. Konuyla ilgili yapılmış olan çalışmalarda 

göze çarpan doğal ve kültürel çekim unsurları Weston ve arkadaşları 

(2012) tarafından yapılan çalışmada elde edilen bulgularla da benzerlik 

göstermektedir. Son olarak Ritchie (1998), yapmış olduğu çalışmada, yol 

yüzey kalitesinin bisiklet turistlerinin destinasyon tercihinde önemli bir 

yere sahip olduğunu vurgulamıştır. 
İlgili literatür incelendiğinde, bir bisiklet turizmi destinasyonunun 

sahip olması gereken özelliklere dair çeşitli fikirler elde edilebilmektedir. 
Özellikle turist motivasyonları ve davranışları üzerine yapılmış olan 

çalışmalar bu konuda önemli veriler sağlamaktadır. Her ne kadar konuyla 
ilgili çeşitli çalışmalara ulaşılabilse de doğrudan bisiklet turizmi 

destinasyonu özelliklerini belirlemeye yönelik yapılmış bir çalışma 

bulunmamaktadır. Bu çalışma kapsamında ortaya çıkarılacak bilgiler, 

literatürdeki önemli bir boşluğu dolduracak ve uygulayıcılara yönelik 

önemli bilgiler sağlarken aynı zamanda bisiklet turizmiyle ilgili akademik 
çalışmalar için de kaynak oluşturacaktır. 
 
3. YÖNTEM 

Bu çalışma, konuyla ilgili derinlemesine bilgiler elde etmeye olanak 
tanıyan nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseninde 

yürütülmüştür. Örnekleme yöntemi olarak amaçlı örnekleme türlerinden 

maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yolla, 
derinlemesine bilgiye ulaşmak ve araştırmada inandırıcılığı arttırmak 

hedeflenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu bağlamda, araştırmanın 

çalışma grubu bisiklet turizmi uzmanları, konuyla ilgili araştırma yapan 

akademisyenler, bisikletli turist rehberleri, gezginler, ilgili kamu 
kurumları ve seyahat acentaları gibi çeşitli bisiklet turizmi paydaşlarından 
oluşmaktadır. Veri toplama süreci 15 Haziran 2021 – 31 Aralık 2021 

tarihleri arasında yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yüz 

yüze ve çevrimiçi (online) temas yöntemleri kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Görüşme formu Isparta Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi Etik Kurulu’nun 25.03.2021 tarih ve 49/05 sayılı 

toplantısında aldığı karar doğrultusunda uygulanmıştır. Belirlenen yarı 

yapılandırılmış görüşme formunda konuyla ilgili belirlenen sorular 
dışında görüşmenin akışına göre çeşitli takip ve sondaj soruları sorularak 
derinlemesine veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Toplamda 28 

katılımcıdan elde edilen verilere öncelikle içerik analizi uygulanarak 
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veriler kavramsallaştırılmış ve kodlanmıştır. Kodlar arasındaki 

benzerlikler dikkate alınarak sadeleştirme yapılmış ve 9 kod 

belirlenmiştir. Belirlenen bazı kodlar altında alt kodlar da ortaya 

çıkarılmış ve elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz 
edilerek doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Kodlama süresince 

MAXQDA 20 programından faydalanılmıştır. 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bisiklet turizmi destinasyonunun sahip olması gereken özelliklere dair 

katılımcı ifadelerinden elde edilen bulguların analizi sonucunda “çekim 
unsurları”, “altyapı ve üstyapı olanakları”, “güvenlik”, “uygun iklim 

koşulları”, “uygun coğrafi özellikler”, “yerleşim yeri”, “erişilebilirlik”, 

“tanınırlık” ve “bisiklet kültürü ve farkındalığı” olmak üzere dokuz temel 

unsur belirlenmiştir. 
Katılımcılar tarafından bir bisiklet turizmi destinasyonunun sahip 

olması gereken temel özelliğin çekim unsurları olduğu ortaya çıkmıştır. 

Doğal, tarihi ve kültürel unsurlar, coğrafi çeşitlilik ve turistik faaliyetler 

gibi unsurlardan bahsedilmiştir. Önemle vurgulanan bir diğer unsur ise 

altyapı ve üstyapı olanakları olarak ortaya çıkmıştır. Altyapı ve üstyapı 

olanakları bağlamında vurgulanan unsurlar turizm hizmetleri, sağlık 

hizmetleri, yol, rota, park yeri ve teknik servis şeklinde belirlenmiştir. 

Önemi vurgulanan bir başka unsur ise güvenlik unsurudur. Güvenlik 

konusu trafik güvenliği ve turist güvenliği olarak iki boyut altında ele 

alınmıştır. Bu noktada verilen örnekler ayrılmış bisiklet yolu, geniş 

güvenlik şeridi, düşük trafik yoğunluğu ve güvenlik güçlerine ulaşma 

kolaylığı şeklinde sıralanabilir. 
Katılımcıların bahsettikleri bir diğer unsur ise uygun iklim koşulları 

olmuştur. Bir bisiklet turizmi destinasyonunun sıcaklık, rüzgâr ve yağış 

gibi iklimsel koşullar açısından zorlayıcı olmaması gerektiği belirtilmiştir. 

Uygun iklim koşullarıyla benzer olarak, bir bisiklet turizmi 
destinasyonunun aynı zamanda uygun coğrafi özelliklere sahip olması 

gerektiği vurgulanmıştır. Ancak bu noktada, yapılan bisiklet turizmi 

çeşidinin ve turist profilinin de dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir. 

Örneğin bir tur bisikletçisinin eğim oranı nispeten daha düşük bir yeri 

tercih etmesi beklenirken, dağ bisikletçisinin eğim oranı yüksek yerleri 

tercih etmesi beklenebilir. Bununla beraber, mesafe konusunda da turist 
profiline göre uygun seçeneklerin olması gerektiği ifade edilmiştir. 

Bisiklet turizmi destinasyonunun sahip olması gereken özellikler 

konusunda öne çıkan bir diğer unsur ise erişilebilirliktir. Destinasyona 

erişim olanaklarının önemine vurgu yapan katılımcılar, toplu taşıma 

entegrasyonu ve transfer hizmetleri konularının önemine vurgu 

yapmışlardır. Bu noktada demiryolları, karayolları ve havayollarının 
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bisiklet taşıma konusunda çeşitli kolaylıklar sunması gerektiği 

belirtilmiştir. Katılımcılar; çeşitli ihtiyaçların karşılanması, teknik servis 

olanakları ve dinlenme imkanlarıyla beraber bir bisiklet turizmi 
destinasyonunun sahip olması gereken unsurlar arasında yerleşim 

yerlerini de ifade etmişlerdir. Katılımcıların bahsettikleri diğer bir unsur 

ise tanınırlıktır. Bir bisiklet turizmi destinasyonunun tanınır olması, 
önemi vurgulanan diğer bir unsur olarak göze çarpmaktadır. Katılımcılar 

tarafından belirtilen son unsur ise bisiklet kültürü ve farkındalığı 

olmuştur. Katılımcılardan biri bisiklet kültürü ve farkındalığının, bir 

bisiklet turizmi destinasyonunun sahip olması gereken özelliklerden biri 

olduğunu belirtmiştir. 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma kapsamında bir bisiklet turizmi destinasyonunun sahip 

olması gereken özellikler ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen bulgulara göre 

“çekim unsurları”, “altyapı ve üstyapı olanakları”, “güvenlik”, “uygun 

iklim koşulları”, “uygun coğrafi özellikler”, “yerleşim yeri”, 

“erişilebilirlik”, “tanınırlık” ve “bisiklet kültürü ve farkındalığı” olmak 
üzere dokuz temel unsur belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, 

bisiklet turizmi konusunda yapılacak olan planlama ve yatırım çalışmaları 

için katkı sağlanmaktadır. 
Bir bisiklet turizmi destinasyonunun sahip olması gereken unsurlar 

açısından elde edilen bulguların literatürde yer alan çalışmalarla genel 

olarak örtüştüğü görülmektedir (Dalgıç vd., 2021; Downward ve 
Lumsdon, 2001; Faulks vd., 2008; Ritchie, 1998; Lee ve Huang, 2014; 
Weston vd., 2012). Elde edilen bulgular parçalar halinde diğer 

çalışmaların bulgularıyla uyumluluk gösterirken, yalnızca bisiklet kültürü 

ve farkındalığı konusunda farklılık olduğu görülmüştür. Bu durumun 

temel sebebi olarak, bu araştırmada çalışma grubunun Türkiye’den 

seçilmiş olması ve literatürde yer alan diğer çalışmalardaki örneklemin 

seçildiği ülkelerde bisiklet kültürü ve farkındalığı bakımından bir sorun 
olmaması sebebiyle çalışmalarda yer almamasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 
Ortaya çıkan unsurlar, literatürde yer alan çeşitli bulguların düzenli bir 

biçimde toparlanmış hali niteliğindedir. Bu sebepten dolayı, bisiklet 

turizmi paydaşları için pratik bir kaynak oluşturmaktadır. Özellikle, 

bisiklet turizmi konusunda yapılacak olan planlama ve yatırımlarda, bu 

çalışmadan elde edilen bulgular dikkate alındığı takdirde daha verimli 

sonuçlar elde edilebilir. Örneğin, bir bisiklet turizmi çalışması 

yapılmadan önce, bisiklet turizmi destinasyonunun sahip olması gereken 

özellikler dikkate alınırsa, yer belirleme noktasında daha başarılı sonuçlar 

elde edilebilir. 
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Bisiklet turizmi konusundaki planlayıcı ve yatırımcılara ek olarak, 

bisiklet turları organize eden seyahat acentaları veya bisiklet etkinlikleri 

düzenleyen organizatörler açısından da ürün oluşturma ve tanıtım yapma 

noktasında fayda sağlanabilir. Bisiklet turizmi destinasyonunun sahip 

olması gereken özellikler dikkate alınarak yapılan ürün oluşturma 

çalışmalarının turist memnuniyetini de doğrudan etkileyebileceği 

söylenebilir. 
Konuyla ilgili bilimsel çalışma yapan araştırmacılar ise bu çalışmada 

elde edilen bulguları dikkate alarak, bisiklet turizmi destinasyonu 
geliştirme konusunda çalışmalar yürütebilirler. Bununla birlikte, gelecek 

çalışmalarda, bu çalışma neticesinde ortaya çıkarılan bisiklet turizmi 

destinasyonunun sahip olması gereken özellikler, turizm paydaşları yerine 

doğrudan bisiklet turistleri açısından sorgulanabilir veya ortaya çıkarılan 

özelliklerin turist memnuniyetleri üzerindeki etkileri incelenebilir. 
 
KAYNAKÇA  
Aşan, K. & Akoğlan Kozak, M. (2015). Postmodern turist deneyimi ve 

bisiklet turizmi. International Journal of Eurasia Social Sciences, 
6(21), 265-288. 

Buning, R. J. & Gibson, H. J. (2016). The role of travel conditions in 
cycling tourism: Implications for destination and event 
management. Journal of Sport & Tourism, 20(3-4), 175-193. 

Dalgıç, A., Güvenç, A. & Demir, M. (2021). Preferences and 
Experiences of Bicycle Festival Participants: A Study on Çanakkale 

Bicycle Festival (Turkey) Participants. Modern Trends in Business, 
Hospitality and Tourism. May, 13th‐14th, Cluj‐Napoca, 43-62. 

Downward, P. & Lumsdon, L. (2001). The development of recreational 
cycle routes: An evaluation of user needs. Managing Leisure, 6(1), 50-
60. doi.org/10.1080/13606710010026368 

Faulks, P., Ritchie, B. & Dodd, J. (2008). Bicycle Tourism as an 
Opportunity for Recreation and Restoration? Investigating the 
Motivations of Bike Ride Participants. The New Zealand Tourism and 
Hospitality Research Conference. 3-5 December, Hanmer Springs, 
New Zealand. 

Lamont, M. (2009). Reinventing the wheel: A definitional discussion of 
bicycle tourism. Journal of Sport & Tourism, 14(1), 5-23. doi.org/ 
10.1080/14775080902847363  

Lee, C. F. & Huang, H. I. (2014). The attractiveness of Taiwan as a 
bicycle tourism destination: A supply-side approach. Asia Pacific 
Journal of Tourism Research, 19(3), 273–299. 
doi.org/10.1080/10941665.2012.739190 



180 

Pratte, J. (2006). Bicycle tourism: on the trail do economic development. 
Prarie Perspectives: Geographical Essays, 9(1), 62–84. 

Ritchie, B. W. (1998). Bicycle tourism in the South Island of New 
Zealand: Planning and management issues. Tourism 
Management, 19(6), 567-582. 

Ritchie, B. W. & Hall, C. M. (1999). Bicycle tourism and regional 
development: A New Zealand case study. Anatolia, 10(2), 89-112. 
doi.org/10.1080/13032917.1999.9686974 

Ritchie, B. W., Tkaczynski, A. & Faulks, P. (2010). Understanding the 
motivation and travel behavior of cycle tourists using involvement 
profiles. Journal of Travel & Tourism Marketing, 27(4), 409-425. 
doi.org/10.1080/10548408.2010.481582 

Sağlam, M. C. (2020). Bisiklet Etkinliği Katılımcılarının Motivasyonları 

ve İlgilenimleri: İzmir İli Üzerine Bir Çalışma (Yüksek Lisans Tezi, 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) 
Shipway, R., King, K., Lee, I. S. & Brown, G. (2016). Understanding 

cycle tourism experiences at the Tour Down Under. Journal of Sport & 
Tourism, 20(1), 21-39. doi.org/10.1080/14775085.2016.1155473 

Simonsen, P. & Jorgenson, B. (1998). Cycle Tourism: An Economic and 
Environmental Sustainable Form of Tourism? Unit of Tourism 
Research, Research Centre of Bornholm.  

Soyalp, L. (2017). Bisiklet Turizmi Katılımcılarının Tatil Deneyimi: Yerli 
Turistler Üzerine Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) 
Weston, R., Davies, N., Lumsdon, L., McGrath, P., Peeters, P., Eijgelaar, 

E. & Piket, P. (2012). The European Cycle Route Network EuroVelo. 
Brussels, Belgium. 

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma 

Yöntemleri. Ankara, Seçkin Yayıncılık. 



181 

TURİZMDE HİZMET SAĞLAYICI-MİSAFİR ETKİLEŞİMİ 
 

Serpil Keskin PULLUK 
Yüksek Lisans Öğrencisi, Turizm İşletmeciliği Lisansüstü Programı, Burdur Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi, skeskinpulluk@gmail.com 

 
Serhat Adem SOP 

Doç. Dr., Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi, serhatademsop@gmail.com 

 
ÖZET 
Bu araştırmada, turizmde hizmet sağlayıcı-misafir etkileşimini konu alan 

çalışmaların derlenmesi ve gelecek araştırmalar için önerilerin 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Web of Science veri tabanı üzerinde yürütülen 
literatür taramasında 2000-2022 yılları arasında yayımlanan 49 makale 
belirlenmiş ve her makale içerik analizine tabi tutularak mevcut 
araştırmanın bulguları ortaya konulmuştur. Bu bağlamda; turizmde hizmet 
sağlayıcı-misafir etkileşimi konulu araştırmaların yaklaşık %14’ünün 

Tourism Management tarafından yayımlandığı, ancak çalışma sayısı 

açısından öne çıkan bir yazardan söz edilemeyeceği, ilgili araştırmaların 

yaklaşık %98’inin ampirik çalışma olduğu ve otel işletmelerine 

odaklandığı belirlenmiştir. Söz konusu çalışmaların temel bulguları 

derlendiğinde ise hizmet sağlayıcı-misafir etkileşiminin müşteri 

memnuniyeti, algılanan hizmet kalitesi, müşteri deneyimi, sadakat ve 

tekrar ziyaret etme niyetini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu 
doğrultuda literatürdeki boşluklar tanımlanmış ve gelecek araştırmalar için 

öneriler geliştirilmiştir. 
Anahtar kelimeler: Sosyal etkileşim, Etkileşim, Turizm, Literatür 

taraması. 
 

SERVICE PROVIDER-GUEST INTERACTION IN TOURISM 
 
ABSTRACT 
This research aims to compile the studies on the service provider-guest 
interaction in tourism and to develop suggestions for future research. A 
literature review was conducted on the Web of Science database and 49 
articles published between the years 2000-2022 were determined. Then, 
each article was subjected to content analysis and the findings of the current 
research were revealed. It was found that approximately 14% of the studies 
on service provider-guest interaction in tourism were published in Tourism 
Management, but a prominent author cannot be mentioned in terms of the 
number of studies. It was also determined that approximately 98% of the 
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related studies are empirical and focus on hotel businesses. When the main 
findings of these studies were compiled, it was revealed that the service 
provider-guest interaction positively affects customer satisfaction, 
perceived service quality, customer experience, loyalty, and revisit 
intention. In this direction, research gaps in the current literature were 
identified and recommendations for future research were developed. 
Keywords: Social interaction, Interaction, Tourism, literature review. 
 
1. GİRİŞ 

Turizmde yerel halk-misafir, hizmet sağlayıcı-misafir ve misafir-misafir 
arasında olmak üzere üç tür sosyal etkileşimden bahsedilebilir (Lin vd., 
2019). Bu çalışmada odaklanılan hizmet sağlayıcı-misafir etkileşimi, 
turizm sektöründe çalışan bireyler (otel çalışanı, turist rehberi vb.) ile bu 
bireylerden hizmet alan misafirler arasındaki (otel müşterileri, tura katılan 

turistler vb.) sosyal etkileşimi ifade etmektedir (Canavan, 2016). Bu 
etkileşim, hizmetin sunulduğu anda gerçekleşebileceği gibi hizmetin 
sunumundan önce veya sonra da yaşanabilir. Dolayısıyla, hizmet sağlayıcı-
misafir etkileşiminin kalitesi, misafir tarafından algılanan ve deneyimlenen 

genel hizmet kalitesinin bir parçasını oluşturmaktadır (Juwaheer, 2004). 

Örneğin, hizmet sağlayıcıların misafirle iletişim kurduğu süreçteki dikkati, 
kibarlığı, özenli tutumu ve samimiyeti misafirin hizmet kalitesi algısını 

olumlu yönde etkilemektedir (Prayag ve Ryan, 2012). Hizmet sağlayıcı-
misafir etkileşimi, iki taraf arasında bir yakınlığın gelişmesine (Shi vd., 
2019), algılanan değerin ve memnuniyetin artmasına da neden olmaktadır 
(Lin vd., 2019). Ayrıca, hizmet sağlayıcı-misafir etkileşiminin tekrar 
ziyaret etme niyetini olumlu etkilediği de bilinmektedir (Liu vd., 2021).  

İlgili literatür incelendiğinde, söz konusu etkileşimin literatürdeki 

derinliği ve gerek hizmet sağlayıcılar gerekse misafirler açısından önemi 
anlaşılabilmektedir. Buna karşın, hizmet sağlayıcı-misafir etkileşimini 
konu alan araştırmaları derleyen ve gelecek araştırmalar için öneriler 

geliştiren bir çalışmaya rastlanamamaktadır. Bu kapsamda mevcut 
araştırmanın amacı, turizmde hizmet sağlayıcılar ile misafirler arasındaki 
etkileşimi konulu çalışmaların derlenmesi ve bu çalışmaların yöntem ve 

bulgularının tartışılması suretiyle gelecek araştırmalar için önerilerin 
geliştirilmesidir. Araştırmada, hizmet sağlayıcı-misafir etkileşimi konusu 
hakkında bütüncül bir bakış sunulacak ve potansiyel araştırma konuları 

ortaya konulabilecektir. Bu konu üzerine benzer bir tarama çalışmasına 

rastlanamamış olması mevcut araştırmanın alana katkı sağlayacağını 

göstermekte ve özgünlüğünü ortaya koymaktadır.  
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2. YÖNTEM 
Bu araştırmada, 2000-2022 yılları arasında yayımlanmış ve Web of 

Science’ta (WoS) taranan hizmet sağlayıcı-misafir etkileşimi konulu 
çalışmalara odaklanılmıştır. Bu bağlamda, belirli bir alandaki çalışmaların 

kapsamlı şekilde incelenmesini sağlayan ve alandaki araştırma 

boşluklarının, mevcut eğilimlerin ve gelecek perspektiflerin keşfine imkân 
tanıyan sistematik literatür taraması (SLT) yöntemi uygulanmıştır (Sop, 
2020a, 2020b). Sistematik bir literatür taraması dört aşamadan 

oluşmaktadır: Taramayı planlama ve yürütme, taramanın 

gerçekleştirilmesi, sonuçları görüntüleme, ayırma ve sentezlemedir (Sop, 
2021; Vada vd., 2020).  

 
2.1. Taramayı Planlama ve Yürütme 

SLT, etkin bir planlamayla başlar ve tarama sürecini yönlendirecek bir 
araştırma sorusu geliştirilir (de Menezes ve Helliher, 2011). Bu çalışmanın 

temel araştırma sorusu “turizmde hizmet sağlayıcı-misafir etkileşimi 
üzerine yapılan çalışmaların mevcut durumu nedir?” şeklinde formüle 

edilmiştir. Bu kapsamda, daha derin bir çıkarım sunabilmek için, dergi, 
yazar ve araştırma perspektiflerini içeren altı adet alt soru belirlenmiştir 

(bkz. Tablo 1). 
 

Tablo 1. Araştırma Soruları ve Soruların Kapsamı  

Araştırma Soruları Kapsam 

1. Bu konuda önde gelen bir turizm dergisi var mı? Dergi  
2. Bu konuda öne çıkan bir araştırmacı var mı? Yazar  
3. Bu konudaki araştırmaların çoğu ampirik mi yoksa kavramsal mı?  
4. Baskın bir araştırma bağlamı (otel, destinasyon vb.) var mı? 
5. Ampirik araştırmalarda baskın bir yöntemsel paradigma var mı? 
6. Bu konudaki araştırmaların temel bulguları nedir? 

Araştırma  
 

 
2.2. Tarama 

WoS üzerinde taramanın gerçekleştirilebilmesi için anahtar kelimeler şu 

şekilde tanımlanmıştır: “Interaction, social interaction, host-guest 
interaction, airbnb, P2P, peer-to-peer, peer-to-peer interaction, service 
provider, service encounter, tourist-guide interaction, tourism demand-
suppy interaction, tourist-employee interaction ve tourism”. 25 Haziran 
2022 tarihinde WoS üzerinde “başlık, özet, anahtar kelimeler” seçilerek 

tarama işlemi yapılmıştır. Tarama işlemi, kitaplar ve konferans bildirileri 
hariç tutularak İngilizce dilindeki makaleler ile sınırlandırılmıştır.  
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2.3. Görüntüleme 
Tarama aşamasının kayıtları, önceki SLT çalışmalarının önerdiği gibi 

dahil etme ve hariç tutma kriterleri üzerinden incelenmiştir (Bueno vd., 

2019; Sop, 2021; Vada vd., 2020). SSCI ve ESCI’deki ilk tarama birçok 

farklı alandan 843.040 çalışma ile sonuçlanmıştır. Ardından, zaman aralığı 

olarak 2000-2022 yılları arası seçilmiş ve 789.447 kayıt görüntülenmiştir. 
Belge türü makale ile sınırlandırılmış ve WoS kategorisi “Konaklama, Boş 

Zaman, Spor ve Turizm” olarak seçilmiştir. Böylece, 9.201 çalışmaya 

erişilmiştir. Ardından, İngilizce dil seçeneği tercih edilmiş ve 176 farklı 

dergide yayımlanan 8.559 makale listelenmiştir. 
 

2.4. Ayıklama ve Sentez 
Önceki aşamada ulaşılan makalelerden kaç tanesinin doğrudan turizmde 

hizmet sağlayıcı-misafir etkileşimine odaklandığını tespit etmek üzere 

makalelerin başlık, anahtar kelimeleri ve öz kısmı gözden geçirilmiştir. Bu 

tarama sonucunda araştırma konusuyla ilişkili nihai makale havuzunun 20 
farklı dergide yayımlanan 49 makaleden oluştuğu belirlenmiştir. Tarama 
sonucunda elde edilen 49 makaleyi derinlemesine incelemek amacıyla 

tümevarımsal içerik analizi uygulanmıştır (Elo ve Kyngäs, 2008; Sop, 
2020b; 2021). Tümevarımsal içerik analizini uygulayan önceki 

çalışmalarda olduğu gibi, nitel verileri düzenlemek için Microsoft Excel 

aracılığıyla bir çarşaf tablo oluşturulmuştur (Sop, 2020b; Vada vd., 2020). 
Bu tabloda her makale ile ilgili detaylı bilgiler kategorize edilmiş ve 
sentezlenerek araştırmanın bulguları ortaya çıkarılmıştır.  

 
3. BULGULAR 

Araştırma bulguları, Tablo 1’deki her bir araştırma sorusunun açık bir 

şekilde yanıtlanması amacıyla dergi, yazar ve araştırma bilgisi olarak daha 
önce tanıtılan üç kapsamla ilişkilendirilerek sunulmuştur. Hizmet 
sağlayıcı-misafir etkileşimini konu alan turizm araştırmalarıyla ilgili 49 
makalenin yayımlandığı dergiler incelendiğinde, bu konudaki 

araştırmaların çoğunun (%14,28) Tourism Management dergisinde 
yayımlandığı görülmektedir. Yazarlara ilişkin bulgular incelendiğinde ise 
49 makalenin 120 farklı yazar tarafından yayımlandığı anlaşılmaktadır. Bu 
alanda en fazla çalışma yapan araştırmacının Hanqin Qiu Zhang (n= 4) 
olduğu belirlenmiştir.  

Taranan makalelerin türleri incelendiğinde yaklaşık %98’inin ampirik 
çalışma olduğu tespit edilmiştir. Ampirik çalışmaların örneklem 

büyüklüğüne ilişkin verilere bakıldığında ise çalışmaların yaklaşık 

%42’sinde 201 ila 500 arası, sadece %10’unda 1.000’den fazla 

katılımcıdan veri toplandığı anlaşılmaktadır. Çalışmaların örneklem 

bilgileri detaylı şekilde incelendiğinde, hizmet sağlayıcı-misafir etkileşimi 
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konulu araştırmalara konu olan bireylerin yabancı turistler, tur rehberleri, 
otel misafirleri, otel çalışanları, insan kaynakları yöneticileri, Airbnb 

kullanıcıları ve ev sahipleri, yerel işletme sahipleri ve satıcılar, üniversite 
öğrencileri, 65 yaş üzeri turistler, paket tur katılımcıları, restoran çalışanları 
ve müşterileri, sırt çantalı gezginler, seyahat acentesi ve tur operatörü 

çalışanları ile akademisyenler olduğu tespit edilmiştir. İncelenen 
makalelerin çoğunda araştırma kapsamı otel (n=15), destinasyon (n= 13), 
ve Airbnb’dir (n= 8). Çalışmaların yaklaşık %39’unda nicel yaklaşım 

uygulanırken, yaklaşık %37’sinde ise nitel yöntem kullanılmıştır.  
İlgili çalışmaların sonuçları incelendiğinde, kişisel özelliklerin etkileşim 

kalitesi ve müşteri memnuniyeti üzerinde kilit bir unsur olduğu, hizmet 
kalitesi algısını etkileyen boyutlardan birinin kişisel etkileşim olduğu ve 
hizmet sağlayıcı-müşteri etkileşimlerinin müşteri duygu ve memnuniyetini 
olumlu etkilediği anlaşılmaktadır. Ayrıca kişisel etkileşimin müşteri 

sadakatine olumlu yansıdığı, tekrar ziyaret etme niyetini olumlu etkilediği 

ve unutulmaz bir seyahat deneyimini en iyi açıklayan unsurlardan biri 
olduğu sonucuna ulaşmaktadır. Aynı zamanda etkileşimin müşteri 

deneyimi temas noktalarından biri olduğu, Airbnb konaklama deneyiminde 
baskın faktörler arasında yer aldığı ve hizmet sağlayıcı-misafir 
etkileşiminin destinasyon imajı oluşumuna olumlu katkısı olduğu 

anlaşılmaktadır. Rehber-turist etkileşiminin ise rehberlik hizmetinden 
duyulan memnuniyeti ve ağızdan ağıza iletişimi olumlu yönde etkilediği, 
kurumsal marka ve çalışan markası yaratmada önemli rol oynadığı ve yer 

bağlılığını artırdığı söylenebilmektedir. 
 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu araştırmada turizmde hizmet sağlayıcı-misafir etkileşimini konu alan 

çalışmaların derlenmesi ve gelecek araştırmalar için önerilerin 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan tarama sonucunda belirlenen 49 
makale incelenmiş ve araştırma sorularına yönelik sonuçlar Tablo 2’de 
raporlanmıştır. 
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Tablo 2. Araştırma Sorularına İlişkin Sonuçlar 
Araştırma Soruları Ulaşılan Sonuçlar 

1. Bu konuda önde gelen bir 

turizm dergisi var mı? 
İlgili araştırmaların yaklaşık %14,28’i Tourism 
Management tarafından yayımlanmıştır. Bu yönüyle 

söz konusu dergi öne çıkmaktadır.  
2. Bu konuda öne çıkan bir 

araştırmacı var mı? 
İlgili çalışmaların 120 farklı yazar tarafından 

yayımlandığı anlaşılmaktadır. Bu alanda en fazla 

çalışma yapan araştırmacının Hanqin Qiu Zhang (n= 
4) olduğu görülse de yazarlar arasında çalışma sayısı 

açısından anlamlı bir farklılık görülememektedir.  
3. Bu konudaki araştırmaların 

çoğu ampirik mi yoksa 

kavramsal mı?  

İlgili araştırmaların yaklaşık %98’i ampirik 
çalışmadır.  
 

4. Baskın bir araştırma bağlamı 

(otel, destinasyon vb.) var mı? 
 

İlgili araştırmaların çoğu otel işletmeleri üzerinedir. 
Bu kapsamda; müze, temalı park, havalimanı, 

günübirlik rehberli turlar üzerine çalışma eksikliği 

görülmektedir. 
5. Ampirik araştırmalarda 

baskın bir yöntemsel paradigma 

var mı? 
 

Araştırmalarda yaklaşık %39 oranında nicel 
paradigmanın hâkim olduğu söylenebilir. Ancak, 
nitel araştırma yaklaşımının da yakın oranda 

(yaklaşık %37) uygulandığı görülmektedir.  
6. Bu konudaki araştırmaların 

temel bulguları nedir? 
İlgili araştırmalar, hizmet sağlayıcı-misafir 
etkileşiminin müşteri memnuniyeti, algılanan hizmet 
kalitesi, müşteri deneyimi, sadakat ve tekrar ziyaret 

etme niyetini olumlu yönde etkilediğini 

göstermektedir.  

 
Bu bağlamda, gelecek araştırmalar için bazı öneriler geliştirilebilir.  

Bunlardan ilki müze, temalı park, havalimanı ve günlük tur 

bağlamlarındaki çalışma eksikliğiyle ilgilidir. Bu alanda yapılan 

çalışmaların otel ve destinasyon ölçeğiyle sınırlı kalması turizm 

hizmetlerinin bir bölümünde hizmet sağlayıcı-misafir etkileşiminin 

yeterince araştırılmadığını ve derinlemesine tartışılmadığını 

göstermektedir. Örneğin, derinlemesine görüşme yöntemi ile tur rehberi ve 

turistler arasındaki etkileşime odaklanan çalışmalara henüz 

rastlamamaktadır. Dolayısıyla, turizmde hizmet sağlayıcı-misafir 
etkileşimi konulu literatürde halen önemli boşlukların olduğu 

söylenebilmektedir. Buna ek olarak, gelecek araştırmalarda veri toplamak 
ve çözümlemek için karma araştırma yaklaşımının daha çok benimsenmesi 
gerekmektedir. Böylece, hizmet sağlayıcı-misafir etkileşiminin öncülleri 

ve ardılları daha net anlaşılabilir. Üçüncüsü, 2000 yılından bu yana 

yürütülen araştırmaların neredeyse tamamının ampirik çalışma olması 

alanın kavramsal sınırlarının yeterince tanımlandığını ve kavramsal 

bilginin yerleştiğini göstermektedir. Bu nedenle, gelecek araştırmalarda 

ampirik çalışmalara devam edilmeli ve hizmet sağlayıcı-misafir etkileşimi 
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veriye dayalı yeni perspektifler sunularak irdelenmelidir. Son olarak, bu 
alanda daha kapsamlı bir tarama (Scopus, TR Dizin vb. alternatif dizinler 
üzerinde) yapılarak, bibliyometrik analiz veya meta analiz çalışmaları 
yürütülebilir. Böylece, hizmet sağlayıcı-misafir etkileşimini konu alan 
literatürün çok yönlü bir değerlendirmesi yapılabilir.  
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ÖZET 
Golf oteli temasıyla hizmet veren işletmelere yönelik çevrimiçi yorumların 

incelendiği bu araştırmada, golf otellerinde misafir deneyimini olumlu ve 

olumsuz etkileyen unsurların belirlenmesi amaçlanmıştır. TripAdvisor 
platformunda 05 Temmuz 2022 tarihinde yapılan taramada, araştırmanın 

sınırlandırıldığı otel işletmesine yönelik 693 Türkçe yorum belirlenmiştir. 
Ancak, ilgili otelin sadece spor veya golf imkânlarına değinen çevrimiçi 

yorumlarının analiz edilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda toplam 53 
yoruma ulaşılmıştır. Bu yorumlardan elde edilen nitel veriler içerik 

analiziyle çözümlenmiş ve misafirlerin otel deneyimini olumlu ve olumsuz 
etkileyen unsurlar belirlenmiştir. Bulgulara göre misafirlerin otel 
deneyimini olumlu etkileyen temel unsurlar golf sahası, lezzetli yemekler, 

tesisin büyüklüğü, doğayla iç içe konumu ve ilgili personeldir. Golf 
otelinde misafir deneyimini olumsuz etkileyen temel unsurlar ise 
temizlik/hijyen sorunu, tesisin eski olması, golf alanlarının bakımsızlığı, 

yaşanılan hizmet aksaklıkları, yiyecek ve içeceklerin kaliteli bulunmaması 

ve sivrisinek sorunudur.  
Anahtar kelimeler: Golf turizmi, golf oteli, golf turisti, otel deneyimi, 
çevrimiçi yorum. 
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DETERMINATION OF THE FACTORS AFFECTING GUEST 
EXPERIENCE IN GOLF HOTELS 

ABSTRACT 
This research, which examines the online reviews of businesses that serve 
the theme of golf hotels, aims to determine the factors that positively and 
negatively affect the guest experience in golf hotels. In the search made on 
the TripAdvisor platform on July 05, 2022, and 693 Turkish comments 
were determined for the hotel business, where the research was limited. 
However, it was decided to analyze only the online reviews of the relevant 
hotel, which refer to sports or golf facilities. In this context, a total of 53 
comments were reached. The qualitative data obtained from these 
comments were analyzed by content analysis, and the factors that positively 
and negatively affect the guests' hotel experience were determined. 
According to the findings, the main factors that positively impact the 
guests' hotel experience are the golf course, delicious food, the size of the 
facility, its location intertwined with nature, and the careful staff. On the 
other hand, the main factors that negatively affect the guest experience in 
the golf hotel are the cleanliness/hygiene problem, the old facility, the 
neglect of the golf areas, service disruptions, the lack of quality food and 
beverages, and the mosquito problem. 
Keywords: Golf tourism, golf hotel, golf tourist, hotel experience, online 
reviews. 

1. GİRİŞ 
Dinamik yapıda olan turizm endüstrisinde, özel ilgi alanlarının 

oluşmaya başlamasıyla birlikte farklı turizm çeşitleri meydana gelmiştir.  

Bu yelpazenin içerisinde yer alan spor turizmi, bireylerin çeşitli fiziksel 
aktiviteleri gerçekleştirmek ya da izlemek için bu aktivitelerle ilişkili 

cazibe merkezlerini ziyaret etmelerini kapsayan boş zaman temelli bir 

seyahat olarak adlandırılabilir (Deery vd., 2004). Spor turizmi aynı 

zamanda turistlerin güdülerine, kişisel özelliklerine ve seyahatin temel 

nedenlerine dayanmaktadır (Hennessey vd, 2008). Spor turizminin bir dalı 

olan golf turizmi ise sosyo-ekonomik düzey açısından dünya çapında kayda 

değer bir büyüme dönemindedir. Golf turizmi, sadece bir turizm ürünü 

olmamakla beraber destinasyonların konumlandırılmasında da önemli bir 

rol oynayabilmektedir. Öyle ki, golf sahası bulunan otel işletmeleri 

bulundukları destinasyonlar için birer turistik çekicilik olduğu gibi 

destinasyonda bir ekonomik hareketlilik yaratmakta ve turizmin 
mevsimsellik olgusunu hafifletmeye yardımcı olmaktadır (Completo ve 

Gustavo, 2014). 
Golf otellerinin bulunduğu destinasyonların kaynak çeşitliliği, alt 

yapısı, ulaşım olanakları, iklim koşulları, hizmet kalitesi ve manzarası 
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turistlerin tatil için bu otelleri seçmelerinde etkili olmaktadır. Konaklamaya 
ek olarak tesisin içerisinde golf kursları, golf mağazaları ve golf ile ilgili 
diğer unsurların bulunması, otel misafirlerinin tatillerini 
değerlendirmelerinde etkili faktörler arasındadır (Humphreys, 2014). 
Dolayısıyla golf otelleri, golf sahası ve otel tesisine ek olarak farklı 

rekreasyonel faaliyetlerin de yapılabileceği alanlara sahip geniş 

komplekslerdir. Yapı içinde bulunan golf sahaları ise doğal engeller ile 

beraber yapay engellerin de bulunduğu çimle kaplı, tipik dokuz veya 18 

delikli, oyun derecesine göre farklı parkurları olan alanlardır 
(Rahmalaroğlu, 2019). Wu ve Ai’ye (2016) göre golf otelleri için yüksek 

ücretler ödeyen golf turistlerinin beklentileri arasında öncelikle deneyimsel 

kalite yer almaktadır. Golf sahasının kalitesi, tasarımı ve ambiyansı, sahada 

deneyimlenen oyun ve sunulan yan hizmetler bu anlamda çok önemlidir. 
Bunun dışında erişim kolaylığı, fiziksel çevre ve sosyal statüye göre 

etkiletişim de golf turistlerinin beklentileri arasında yer almaktadır. Ayrıca 

çalışanların performansının ve etkileşiminin de algılanan kalite açısından 

önemli olduğu düşünülmektedir.  
Satın alma karar sürecindeki her turist gibi golf otellerini tercih eden 

turistler de bu aşamada bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Gelişen teknoloji ile 

birlikte çevrimiçi tüketici incelemeleri, tüketicilere satın alma kararlarında 

yardımcı olan önemli bilgi kaynakları haline gelmiştir (Baek vd., 2012).  
Nitekim, satın alma öncesi bilgi edinme ve alternatifleri karşılaştırmada 

web sitelerine yapılan olumlu ya da olumsuz yorumlar işletmeler hakkında 

önemli bilgi vermekte ve tüketiciler tarafından oldukça sık 

başvurulmaktadır (Baek vd., 2012). Özellikle Booking.com ve TripAdvisor 
gibi çevrimiçi platformların kullanımının artmasıyla birlikte tüketici 

yorumları otel işletmeleri için oldukça önemli hale gelmiştir (Gürbüz ve 

Ormankıran, 2020). Otellere yönelik algılanan hizmet kalitesi, fiziksel 
çevre ve ulaşım gibi bilgilerin yanı sıra turistlerin memnun kaldıkları ya da 
şikâyetçi oldukları durumlar da bu platformlarda açıkça ifade edilmektedir.  

Bu çalışmada, golf oteli temasıyla hizmet veren işletmelere yönelik 

çevrimiçi yorumların incelenmesi yoluyla golf otellerinde misafir 
deneyimini olumlu ve olumsuz etkileyen unsurların belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla, Antalya’nın Manavgat bölgesinde faaliyet 

gösteren, 18 delikli golf sahası ve geniş parkurları bulunan beş yıldızlı bir 
golf otelinin çevrimiçi yorumları incelenmiştir. Turizm alanında çevrimiçi 

tüketici yorumlarını inceleyen çalışmalara rastlansa da (Sop vd., 2020; 
Stoleriu vd., 2019), golf otellerine yönelik başka bir çalışma 
görülmemektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın ilgili literatüre ve otel 
yöneticilerine katkı sağlayacak nitelikte olduğu düşünülmektedir.  
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Golf Otelleri ve Misafir Profili 

Golf turizmi, en çok harcama yapan ve gelir düzeyine ek olarak eğitim 

seviyesi de yüksek olan turistlerin tercih ettiği turizm çeşitlerinden birisidir 

(Rahmanlaroğlu, 2019). Medya ve diğer sosyal mecralar, her dönem golfun 
kitleler arasında yayılmasına neden olmuştur. Örneğin, 1960 dönemindeki 

turnuvalarda başarılı olan oyunculara medyanın göstermiş olduğu ilgi 
kamuoyunun da ilgisini artırmıştır. Oyunlarda başarılı olan oyuncuların 

isimleriyle anılan golf sahaları ise golf turistlerinin dikkatini çekmiştir. Bu 

sayede golf turnuvaları zamanla tüm Avrupa’ya yayılmıştır (Yılmaz, 

2011). Golf turizmi, turizmin çeşitlendirilmesine katkı sağlamakta, yüksek 

gelir getirmekte ve istihdamı arttırmaktadır (Ardıç-Yetiş, 2020). Ayrıca, bir 
niş pazar olan golf turistleri destinasyonda turizm hareketlerinin ve 
gelirlerinin tüm yıla yayılmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla birer golf 
oyuncusu olan golf turistlerinin beklentilerinin iyi anlaşılması, bu özel 

kitleyi cezbederek destinasyona çekmekte ve destinasyonun turizm 
gelirlerini artırmaktadır (Hennessey vd., 2008). 

Golf turizmi açısında önemli bir destinasyon olan Antalya’nın Belek 
bölgesinde pek çok nitelikli golf oteli hizmet vermektedir. Belek bölgesinin 

ve destinasyondaki golf otellerinin tercih edilmesinde etkili unsular 
arasında bakımlı golf sahaları, tesislerin kitle turizmine yönelik uzun 

süredir hizmet veriyor olması, ulaşım probleminin bulunmaması, dört 

mevsim golf için uygun hava koşulları, uygun otel ücretleri, birçok paket 

tur içerisinde golf için özel turların da bulunması ve yüksek güvenlik 

tedbirleri gösterilebilir (Rahmanlaroğlu, 2019). Golf otellerinde 
konaklayan misafirlerin diğer beklentileri arasında ise golf sahaları ile otel 

tesisi arasındaki mesafenin kısa olması, erişimin çok zaman almaması ve 

diğer turistik aktivitelerin çeşitliliği yer almaktadır. Nitekim, golf 
otellerinde konaklayan misafirler oteldeyken golf dışında birçok 

sosyokültürel etkinlikle de ilgilenmektedir (Oyman ve Yılmaz, 2013). 

2.2. Çevrimiçi Yorum Platformları ve Otel İşletmeleri Açısından 

Önemi 
Tüketicilerin satın almış oldukları ürünlerle ilgili internet üzerinde 

içerik ürettikleri platformlara çevrimiçi yorum platformu adı verilmektedir. 
Turizm alanında yaygın şekilde kullanılan çevrimiçi platformlar arasında 

TripAdvisor, Booking.com, HRS, IgoUgo, Expedia ve VirtualTourist 
gelmektedir (Gretzel vd., 2007). Otel işletmelerinden hizmet alan bireyler 
çevrimiçi yorum platformları ve sosyal medya aracılığıyla işletme 
hakkında yorum yapabilmekte ve diğer potansiyel müşteriler için bilgi 
yaratarak işletmeye yönelik bakış açışı geliştirmektedirler (Kasavana vd., 
2010). Ayrıca, çevrimiçi yorumlardan yararlanan işletmeler rakiplerin 
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sunmuş oldukları hizmetler hakkında bilgi sahibi olabilmekte ve pazarın 

kendi işletmelerine yönelik tepkisini ölçerek hizmet kalitesini artırıcı 

önlenmeler alabilmektedir (Dellarocas, 2003). Çevrimiçi yorum 

platformlarında yer alan tüketici yorumlarını doğru şekilde analiz eden 

turizm işletmeleri, tüketicilerin işletmede nelerden hoşnut olup 

olmadıklarını anlayarak rakiplerine üstünlük sağlayabilme konusunda 
fırsat elde edebilmektedirler (Leung vd., 2013).  

Tüketicilerin çevrimiçi değerlendirmeleri, turizm işletmelerinin hizmet 

kalitesini geliştirmesine imkân yaratan bir bilgi kaynağı olarak 

görülmektedir (Schall, 2003). Wang vd. (2002) tarafından yürütülen 

çalışma, çevrimiçi yorum platformlarının turizm işletmelerinin 

markalaşması ve tüketicilerle olan ilişkilerini geliştirmesi açısından önemli 

olduğunu göstermektedir. Çevrimiçi yorum platformlarında yer alan 
olumlu tüketici değerlendirmeleri, yeni tüketicilerin düşük maliyetlerle 
kazanılmasına yardımcı olmaktadır. Tüketicilerin satın alma ve karar 
verme süreçleri üzerinde etkili olan çevrimiçi yorumlar, turizm 
işletmelerinin pazarlama stratejilerini de etkilemektedir (Bilim vd., 2013). 

  
3. YÖNTEM 

Golf oteli temasıyla hizmet veren işletmelere yönelik çevrimiçi 

yorumların incelendiği bu araştırmada, golf otellerinde misafir deneyimini 
olumlu ve olumsuz etkileyen unsurların belirlenmesi amaçlanmıştır. 5 
Temmuz 2022 tarihinde Tripadvsior platformunda yürütülen ve golf 
turizmine ev sahipliği yapan Antalya bölgesiyle sınırlandırılan tarama 
soruncunda toplam 27 golf oteli belirlenmiştir. Bu otellere yönelik Türkçe 

yazılan çevrimiçi yorum sayısının 29.674 olduğu ve listedeki otellerin 66 
ile 5.072 arası yorum aldığı tespit edilmiştir. Oluşturulan listedeki her bir 

otelin web sayfası ziyaret edilerek otellerin misafirlerine sundukları spor 

ve golf olanakları incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, golf olanakları ve 

otel içerisindeki spor alanlarıyla dikkat çeken bir otel işletmesine detaylı 

araştırma için odaklanılmıştır. 
TripAdvisor platformunda araştırmanın sınırlandırıldığı otel işletmesine 

yönelik 693 Türkçe yorum bulunmaktadır. Bu yorumlar 2014-2022 yılları 

arasında otelde konaklayan misafirler tarafından yapılan 

değerlendirmelerdir. Ancak verilerin içerik analizine hazırlandığı aşamada, 
yorumların yaklaşık %92’sinin (n= 640) sıradan bir otel deneyimiyle ilgili 

olduğu görülmüştür. Örneğin, otelde eşiyle tatil yapan bir misafirin yorumu 

şu şekildedir: “Otelinizi beğendik. Yemekler çok güzeldi. Bizimle 

ilgilendikleri için çok teşekkür ederiz. Sıcakkanlı ve samimi davrandılar. 
Torunlarımla tekrardan gelmeyi düşünüyorum”. Bu gibi yorumlar otelin 
golf veya spor temasıyla ilgili olmadığından araştırmanın amacıyla da 
örtüşmemektedir. Dolayısıyla, bu araştırmada ilgili otelin spor veya golf 
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imkânlarına değinen çevrimiçi yorumların analiz edilmesine karar 
verilmiştir. Bu bağlamda ulaşılan toplam yorum sayısı ise 53’tür (toplam 

yorumların yaklaşık %8’idir). Bu yorumlardan elde edilen nitel veriler 
içerik analiziyle çözümlenmiş ve misafir deneyimini olumlu ve olumsuz 
etkileyen unsurlar belirlenmiştir.  

4. BULGULAR 
Araştırma kapsamında 53 otel misafirinin çevrimiçi yorumları 

incelenmiştir. Söz konusu yorumlara yönelik ilk incelemede, misafirlerin 
çoğunluğunun otelde arkadaşlarıyla (n= 18) ve ailesiyle (n= 15) 
konakladığı belirlenmiştir. Yorumların girildiği tarihler ise 2014-2022 
yılları arasında değişmektedir. Her yıl daha fazla yorum alan işletmeye en 
çok 2019 yılında yorum yapıldığı (n= 14) görülürken, 2020 (n= 3) ve 2021 

(n= 5) yıllarında yorum sayısında ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Bu düşüş, 

COVID-19 salgınının otel işletmesi üzerindeki olumsuz etkisiyle 
açıklanabilir. Nitekim 2022 yılının ilk altı ayında, salgın koşullarının da 
ortadan kalkmaya başlamasıyla birlikte, TripAdvisor platformunda 
işletmeyle ilgili 13 yorumun yapıldığı tespit edilmiştir. Misafirlerin otel 
işletmesine verdikleri puan ise 1-5 arasında dağılmıştır. Elli üç misafirin 

puan ortalaması 4,15 olarak hesaplanmış ve puanların dağılımı şu şekilde 

belirlenmiştir: 5 puan (n= 31), 4 puan (n= 7), 3 puan (n= 9), 2 puan (n= 4), 
1 puan (n= 2). Bu da işletmenin genel olarak beğenilen bir otel olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo 1. Golf Otelinde Misafir Deneyimini Olumlu Etkileyen Unsurlar 
Olumlu Unsurlar n Misafir Kodları 

1. Golf sahası 28 1, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 36, 38, 43, 
44, 45, 46, 48, 53. 

2. Lezzetli yemekler 23 1, 2, 4, 6, 8, 11, 17, 20, 30, 31, 32, 33, 
35, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 51, 52. 

3. Tesisin büyüklüğü 18 1, 2, 4, 6, 11, 14, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 
41, 45, 47, 50, 52, 53. 

4. Tesisin konumu 18 1, 2, 4, 8, 9, 12, 24, 27, 32, 33, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 45, 47. 

5. Güler yüzlü personel 14 1, 4, 8, 11, 19, 20, 22, 31, 32, 36, 40, 44, 
47, 52. 

6. İlgili personel 13 2, 4, 10, 17, 22, 29, 38, 39, 40, 47, 48, 
50, 51. 

7. Yemek çeşitliliği  12 4, 6, 7, 10, 27, 31, 32, 33, 35, 41, 51, 52. 

8. Oda konforu 11 1, 10, 15, 20, 27, 31, 38, 39, 40, 47, 48. 

9. Havuz olanakları 11 4, 6, 7, 10, 30, 31, 33, 34, 35, 41, 47. 

10. Animasyon etkinlikleri 10 2, 5, 13, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 46. 
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11. Temizlik 9 4, 5, 8, 11, 13, 33, 38, 39, 45. 

12. Spor olanakları 8 7, 8, 10, 29, 30, 38, 41, 52. 

13. Kumsal/plaj  7 6, 10, 13, 36, 39, 41, 43. 

14. Çocuk dostu imkânlar 7 1, 2, 11, 30, 35, 39, 41. 

15. Aktivite çeşitliliği 6 11, 27, 29, 38, 41, 52. 

16. Otelin tasarımı 4 32, 37, 47, 49.  

17. Hizmet kalitesi 4 36, 39, 41, 53. 

Misafirlerin otele yönelik olumlu ve olumsuz değerlendirmelerini 

belirlemek için 53 yorum içerik analiziyle çözümlenmiş, oteldeki tatil 
deneyimini olumlu etkileyen unsurlar Tablo 1’de sunulmuştur. Bulgulara 

göre, misafirlerin otelde en çok beğendikleri unsur golf sahasıdır (n= 28). 

Bunu otelde sunulan lezzetli yemekler (n= 23), tesisin büyüklüğü (n= 18), 

doğayla iç içe konumu (n= 18) ve güler yüzlü personel (n= 14) takip 

etmektedir. Tablo 1 incelendiğinde dikkat çeken bir husus da otel 

misafirlerinin kendilerine sunulan spor olanaklarını önemsedikleridir. Bu 

konuda bir misafirin yorumu şöyledir: “Otelin yaklaşık üç kilometrelik 
sahili, spor salonu ve kinesis stüdyosu düzenli sporumu yapmam için bana 

çok iyi fırsat oldu… Ayrıca tenis kortları, futbol, voleybol ve basket 

sahaları da vardı ama biz vakit kalmadığı için faydalanamadık (M41)”. 

Tablo 1 genel olarak değerlendirildiğinde, golf sahası ve spor olanakları 

dışındaki unsurların her otel işletmesinden bekleneceği söylenebilir. 

Ancak, bir golf otelinde konaklayan misafirlerin de bu unsurlara oldukça 

önem atfettiği görülmektedir. Diğer taraftan, otelle ilgili yorum yapan her 

misafirin ne derece golf turisti olduğu bilinememektedir. Çünkü 

misafirlerin golf sahasından olumlu olarak söz ettikleri yorumlarda daha 

çok beğeni ve güzellik vurgusu öne çıkmakta, sahanın deneyimlenme 

durumu anlaşılamamaktadır.  

Tablo 2. Golf Otelinde Misafir Deneyimini Olumsuz Etkileyen Unsurlar 
Olumsuz Unsurlar n Misafir Kodları 

1. Temizlik/hijyen sorunu 7 3, 6, 12, 13, 34, 37, 40. 

2. Tesisin eskimesi 6 3, 9, 11, 12, 40, 43. 

3. Bakımsız golf alanı 6 9, 12, 18, 26, 28, 43. 

4. Hizmet aksaklıkları 5 3, 6, 12, 21, 34. 

5. Düşük yiyecek ve içecek kalitesi 4 34, 37, 42, 49.  

6. Sivrisinek sorunu 4 9, 34, 42, 43. 

7. Golf olanaklarıyla ilgili sorunlar 2 9, 21, 43. 

8. Yetersiz personel sayısı 2 12, 34. 

9. Dalgalı deniz 2 34, 40. 

10. Düşük hizmet kalitesi 2 40, 42. 
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12. Animasyon etkinliklerinin azlığı 2 15, 40. 

13. Otelin karmaşıklığı  2 3, 49. 

14. Genel alanlarda yetersiz aydınlatma  1 13 

15. Şehir merkezine uzak konum 1 32 

16. Oda sorunları (klima vb.) 1 13 

Tablo 2’de de görüldüğü gibi, çevrimiçi misafir yorumlarından ulaşılan 

bulgulara göre otel işletmesinde misafir deneyimini olumsuz etkileyen 

unsurlar 16’ya ayrılmaktadır. Bunların başında temizlik/hijyen sorunu (n= 

7), tesisin eski olması (n= 6), golf alanlarının bakımsızlığı (n= 6), yaşanılan 

hizmet aksaklıkları (n= 5), yiyecek ve içeceklerin kaliteli bulunmaması (n= 

4) ve sivrisinek sorunu (n= 5) yer almaktadır. Olumlu yorumların aksine 

olumsuz yorumlar incelendiğinde, otelin golf olanaklarını deneyimleyen 
misafirler açıkça görülebilmektedir. Nitekim 9, 12, 18, 21, 26, 28 ve 43 
kodlu misafirler golf alanının bakımsızlığına ve golf olanaklarıyla ilgili 

sorunlara dikkat çekmektedir. Örneğin M9’a göre otelin sunduğu golf 

topları sayıca azdır ve kullanılamayacak kadar eskidir, diğer ekipmanlar ise 
hijyenik değildir, golf sahası oldukça rüzgârlı ve sıcaktır, saha bakımlı 

olmadığından yılanlara rastlanabilmektedir, alan içerisindeki bazı üniteler 

kullanılamayacak kadar eskimiş ve bakımsız durumdadır, yeterli golf 
arabası da bulunmamaktadır. Golf sahasının otel misafirleri üzerinde 

yarattığı bir olumsuzluk olarak sivrisinek sorunu ayrıca dikkat 

çekmektedir. M34’ün bu konudaki yorumu ise şöyledir:   
“…Tesiste karşılaştığımız en önemli sorun çok büyük 

boyutlara ulaşmış mikrop taşıyıcısı sivrisinekler oldu. Golf 

alanı içerisinde bulunan ve sanıyorum devridaim 

yapılmadığı için içinde tutulan suları aşırı kirlenen gölet 

alanını yuva yapan bu devasa boyutlardaki sivrisinekler bir 

tek ısırıkla vücutta yara yapabiliyor. Vücudumun her 
bölgesinde yaraya dönüşmüş sivrisinek ısırığı olduğunu ve 

düzenli olarak kullandığım antiseptik jele ve tesisten çıkış 

yaptıktan sonra beş gün geçmesine rağmen bu ısırıkların 

hala yara halinde kalmaya devam ettiğini söylemek 

zorundayım…” 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışmada, Antalya’da golf oteli temasıyla hizmet veren beş yıldızlı 

bir otele yönelik çevrimiçi yorumlar incelenmiş ve misafirlerin otel 
deneyimini olumlu ve olumsuz etkileyen unsurlar belirlenmiştir. Araştırma 

sürecinde ilk dikkat çeken husus, TripAdvisor platformunda araştırmanın 

sınırlandırıldığı otel işletmesine yönelik 693 Türkçe yorum bulunsa da 

bunların sadece %8’inin otelin golf ve spor temasıyla ilgili olmasıdır. Bu 
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durumda, golf oteli temasıyla hizmete açılan otelin misafir profilinin golf 
turistlerinden daha çok kitle turisti olduğu anlaşılmaktadır. Bu konudaki 
diğer bir çıkarım ise golf turistlerinin çevrimiçi platformlarda yorum 

yapma davranışının zayıf olmasıdır. Gelecek araştırmalarda golf 

turistlerinin çevrimiçi platformlara yaklaşımı incelenerek araştırmanın bu 
varsayımı sınanabilir. Araştırmada belirlenen diğer bir husus ise her yıl 

daha fazla çevrimiçi yorum alan işletmenin 2020 ve 2021 yıllarında yorum 
sayısında yaşadığı düşüşle ilgilidir. Bu düşüş golf otelinin COVID-19 
salgınından olumsuz etkilendiğini ortaya koymaktadır. Nitekim 2022 
yılının ilk altı ayında, salgın koşullarının da ortadan kalkmaya başlamasıyla 

birlikte, TripAdvisor platformunda işletmeyle ilgili yorumlarda 2019 
yılının oranı yakalanabilmiştir.  

Ulaşılan bulgulara göre, golf otelinde konaklayan misafirlerin otel 
deneyimini olumlu etkileyen ilk beş unsur golf sahası, lezzetli yemekler, 
tesisin büyüklüğü, doğayla iç içe konumu ve güler yüzlü personeldir. 
Burada golf sahasının temel unsur olduğu görülse de misafir yorumlarından 

anlaşılan, golf sahasının doğal bir manzara olarak algılandığı ve görsel 

açıdan bir güzellik olarak değerlendirildiğidir. Bu bulgu, otelin golf 
turistlerinden daha çok kitle turistleri tarafından tercih edildiği yönündeki 

varsayımı destekler niteliktedir.  
Otel işletmesinde misafir deneyimini olumsuz etkileyen temel unsurlar 

ise temizlik/hijyen sorunu, tesisin eski olması, golf alanlarının 

bakımsızlığı, otelde yaşanılan hizmet aksaklıkları, yiyecek ve içeceklerin 

kaliteli bulunmaması ve sivrisinek sorunudur. Olumsuz deneyimlere ilişkin 

yorumlar detaylı biçimde incelendiğinde, sınırlı sayıdaki golf misafirinin 

otelin ana temasıyla ilgili şikâyetçi olduğu konular ortaya çıkmaktadır. 

Bunlar; golf toplarının sayıca az ve kullanılamayacak kadar eski olması, 

sunulan golf ekipmanlarının hijyenik bulunmaması, golf sahasının oldukça 

rüzgârlı ve sıcak olması nedeniyle deneyim kalitesinin olumsuz 

etkilenmesi, sahada yılanlarla karşılaşılmasından doğan güvenlik sorunu, 
alan içerisindeki bazı ünitelerin kullanılamayacak kadar eskimiş ve 

bakımsız olması, yeterli golf arabasının bulunmaması şeklinde 
sıralanabilir. Buradan hareketle golf misafirlerinin deneyim kalitesini 
olumsuz etkileyen unsurların teknik kalite ve statik kaliteyle ilgili olduğu 

ileri sürülebilir. Otel işletmelerinin olumsuz ağızdan ağıza duyurumu 

azaltmak ve yüksek gelir grubunda yer alan bu turistleri çekebilmek için 

bahsi geçen konularda mümkün olan tedbirleri alabilmesi önem arz 

etmektedir.  
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ÖZET 
Çalışmanın amacı, futbol taraftarlarının deplasman müsabakalarına seyirci 

olarak katılımlarında etkili olan destinasyon özelliklerinin belirlenmesi için 

kullanılabilecek bir Deplasman Müsabakası Destinasyon Özellikleri 

(DMDÖ) ölçeğinin geliştirilmesidir. Birbirini takip eden  aşamalı bir süreç 

izlenmiştir. 17 maddelik havuz için kapsam geçerlik çalışması yapıldıktan 

sonra birinci ön testte elde edilen verilere açıklayıcı faktör analizi 

uygulanarak boyutlar belirlenmiştir. Kolayda örnekleme tekniği ile 2022 

yılının Mayıs-Haziran aylarında üç farklı pilot testle elde edilen verilere 

doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Sonuçta 13 maddeden oluşan 

DMDÖ ölçeğinin çekicilikler, fiyatlar, temel unsurlar ve kolaylık olmak 

üzere dört faktörlü bir yapıdan oluştuğu ortaya konmuştur. Ölçeğin geçerlik 

ve güvenirlik çalışmaları da yapılmıştır. 
Anahtar kelimeler: Futbol, Deplasman müsabakası, Destinasyon 

özellikleri, Spor turizmi. 
 

A SCALE DEVELOPMENT STUDY ON AWAY GAME 
DESTINATION ATTRIBUTES (AGDA) FOR FOOTBALL FANS 

 
ABSTRACT  
The study aims to develop a scale that can be used to determine the 
destination attributes that are effective for football fans to watch away 
games as spectators. A successive gradual process was followed. After the 
content validity study was carried out for the 17-item pool, the dimensions 
were determined by applying exploratory factor analysis to the data 
obtained in the first pre-test. Convenience sampling was employed to 
collect data, which was then conducted for confirmatory factor analysis 
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utilizing data from three different pilot tests conducted in May and June 
2022. As a result, it was revealed that the 13-item Away Game Destination 
Attributes (AGDA) scale has a four-factor structure composed of 
attractions, costs, essential elements, and amenities. Tests on the scale's 
reliability and validity were also performed. 
Keywords: Football,  Away game, Destination attributes, Sport tourism. 
 
1. GİRİŞ 

Taraftarların spor müsabakalarına izleyici olarak katılmalarında çok 

çeşitli nedenlerinden söz etmek mümkündür. Yapılan çalışmalarda; 

seyircilerin spor müsabakalarına katılımını etkileyen faktörlerin; takıma ve 

spora duyulan ilgi, eğlence ve başkalarının başarısını sahiplenme (Funk 
vd., 2002), günlük rutinden kaçış ve özdeşleşme (Trail vd., 2000) olduğu 

ifade edilmektedir. Ayrıca ekonomik faktörler, demografik faktörler, 

stadyum ile ilgili faktörler (Greenwell, Fink ve Pastore, 2002) ve taraftar 

gruplarının (Yılmaz, 2021) da etkisi olduğu belirtilmektedir.  Bununla 

birlikte fiziksel çevre, rakip takım, tutulan takım, programın uygunluğu, 

müsabakanın cazibesi ve sosyalleşme fırsatlarının da etkili faktörler 

arasında sayıldığı (Gencer ve Aycan, 2008) literatürde var olan bilgiler 
arasındadır. Taraftarların müsabakalara katılımlarında etkili olan 

motivasyonları açıklayan faktörler, ağırlıklı olarak bireysel değişkenlere 

dayanmakla birlikte müsabaka destinasyonunun özellikleri taraftar 

motivasyonunun ikincil nedeni olarak görülmektedir (Ertas vd., 2019).  
Destinasyon özelliklerinin ya da başka bir deyişle destinasyonun sahip 

olduğu çekicilik faktörlerini irdeleyen çalışmalar incelendiğinde bir 
aktiviteyi deneyimlemek, spor müsabakasına katılmak ve/veya izlemek 

için destinasyonları ziyaret etme niyetinde olan spor turistlerinin ilgi 
duydukları spor türüne göre destinasyon özelliklerini farklı 

algılayabildikleri görülmektedir. Albayrak ve Caber (2016) konaklama, 
coğrafya, ortam ve altyapı olarak tanımladıkları destinasyon özelliklerinin 

kaya tırmanışı turistlerinin memnuniyeti üzerinde etkili olduğunu ortaya 

koymaktadır. Demir’e (2010) göre çekici faktörler; tarihi ve doğal 

çekicilikler, rekreasyonel çekicilikler, konaklama ve ulaşım olanakları ve 

sosyo-kültürel değerlerle açıklanmaktadır. Benzer şekilde Çetinsöz ve 

Altuğer (2014) tarafından sosyal aktiviteler, tarihi ve kültürel değerler, 

hijyen ve güvenlik, doğal güzellikler ve fiyat olarak beş faktör altında 

incelenmektedir.  
Yapılan çalışmalara göre spor taraftarlarının deplasman mücadelelerini 

izlemelerini ya da başka bir anlatımla müsabakalara katılım kararı 

vermelerini etkileyen fiziksel çevre, rakip takım, tutulan takım, programın 

uygunluğu, müsabakanın cazibesi ve sosyalleşme fırsatı gibi çok sayıda 

değişkenden söz edilebilmektedir (Gencer ve Aycan, 2008). Tüm bu 
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değişkenlerin yanı sıra, müsabakaların gerçekleşeceği destinasyonun 

özelliklerinin de taraftarların deplasman müsabakalarını izleme 

kararlarında etkili olması kuvvetle muhtemeldir. Bu doğrultuda, futbol 
taraftarlarının deplasman müsabakalarına katılımlarında önem verdikleri 

destinasyon özelliklerinin belirlenmesi, geçerli ve güvenilir bir Deplasman 

Müsabakası Destinasyon Özellikleri (DMDÖ) ölçeğinin geliştirilmesi 

araştırmanın amaçları arasındadır.  Böylece spor turizmi literatürü ile 

destinasyon yönetim örgütleri ve sportif faaliyetlerin yöneticileri için 

katkıda bulunulması hedeflenmektedir.  
 
2.YÖNTEM 

Çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır: Birincisi, futbol 
taraftarlarının deplasman müsabakalarına seyirci olarak katılımlarında 

etkili olan destinasyon kaynaklı özelliklerin belirlenmesidir. Diğeri ise bu 

özelliklerden hareketle “Deplasman Müsabakası Destinasyon Özellikleri” 

(DMDÖ) ölçeğinin literatüre kazandırılmasıdır.  
Ölçeğin geliştirilmesi, birbirini takip eden beş aşamada gerçekleşmiştir.  

Öncelikle destinasyon özellikleri (Mutinda ve Mayaka, 2012; Tuna, 2018) 

ölçeklerinden yararlanılmış ve futbol taraftarları ile görüşülerek maddeler 

üretilmiştir. Yazarların da katkısı ile 17 maddelik havuz elde edilmiştir. 

İkinci aşamada madde havuzu 07-10 Mayıs 2022 tarihleri arasında futbol 
ve spor turizmi üzerine araştırma yapan 20 uzmana sunulmuştur. 

Uzmanlardan gelen geri dönüşlere göre Kapsam Geçerlik Oranı ve Kapsam 

Geçerlik İndeksi hesaplanmıştır. Uzman görüşüne göre 2 madde ölçekten 

çıkarılmıştır. 
15 maddelik ölçek kolayda örnekleme tekniği ile 12 Mayıs 2022 

tarihinde futbol taraftarı olan 80 lisans öğrencisi üzerinde ön teste tabi 

tutulmuştur. Ölçeğe güvenirlik ve açıklayıcı faktör analizi (AFA) 
uygulanmış ve 2 madde daha ölçekten çıkarılmıştır. Arta kalan 13 maddeye 

doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır.  
13 maddelik ölçek, yine kolayda örnekleme tekniği ile 13-14 Mayıs 

2022 tarihleri arasında futbol taraftarlarına sorulmuş ve 76 katılımcıdan 

geri dönüş alınmıştır. Ardından yine 13 maddeli ölçek, en az bir kez 

deplasman müsabakasına katılan futbol taraftarları üzerinde kolayda 

örnekleme tekniği ile 15 Mayıs - 07 Haziran 2022 tarihleri uygulanmış ve 

110 taraftardan anket elde edilmiştir. Dördüncü ve beşinci aşamada elde 

edilen verilere DFA uygulanmıştır.  
 
3. BULGULAR  

Destinasyon özellikleri ve destinasyon imajı ölçeklerinin yanı sıra, 

taraftarlar ve yazarlar tarafından üretilen 17 maddelik havuz 20 uzmana 

maddelerin amaca uygun olup olmadığını belirlemek üzere sorulmuştur.  
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Toplamda 20 uzmanın görüşleri doğrultusunda, her madde için kapsam 

geçerlik oranı (KGO) hesaplanmıştır. 20 uzman için kritik oran 0,42 olarak 

önerilmektedir (Lawshe,1975: 568). 
 

Tablo 1. Deplasman Müsabakası Destinasyon Özellikler Kapsam Geçerliği Sonuçları 
Deplasman 

Müsabakasının 

Yapılacağı 

Şehrin/Yerin… 

Kaynak 

UZMAN GÖRÜŞÜ 
KG
O Uygun 

Uygun 
Değil 

Düzelt

-me 

1.Tarihi ve kültürel 

yerleri 
Mutinda ve Mayaka 

(2012) 17 2 1 
0,70 

2.Eğlence olanakları Eklendi 16 3 1 0,60 
3.Yöresel yemekleri Tuna (2018) 20 0 0 1,00 
4.Doğal güzellikleri Tuna (2018) 20 0 0 1,00 
5.Yöresel içecekleri Eklendi 18 1 1 0,80 
6.İmajı Tuna (2018) 19 1 0 0,90 
7.Alışveriş olanakları Tuna (2018) 17 3 0 0,70 
8.Konaklama fiyatları Eklendi 18 2 0 0,80 
9.Yiyecek-içecek 

fiyatları 
Eklendi 

18 2 0 
0,80 

10.Ulaşım fiyatları Eklendi 17 3 0 0,70 
11.Konaklama 
olanakları 

Eklendi 
20 0 0 

1,00 

12.Sağlık hizmetleri  Tuna (2018) 17 3 0 0,70 
13.Güvenlik hizmetleri Tuna (2018) 18 2 0 0,80 
14.Ulaşım kolaylığı  Mutinda ve Mayaka 

(2012) 17 2 1 
0,70 

15.Yaşadığım yere 

yakınlığı 
Eklendi 

17 3 0 
0,70 

10.Eğlence fiyatları Eklendi 13 5 2 0,30 
17.Bankacılık hizmetleri Eklendi 13 6 1 0,30 

Uzman Sayısı 20 

Asgari KGO  (KGO=(Ng-N/2)/(N/2) 0,42 
KGİ (p=0,05) KGO’dan büyük oranların 

ortalaması 
0,833 

 
Tablo 1’den de görüleceği üzere iki maddenin KGO, bu oranın altında 

kaldığı için madde havuzundan çıkarılmıştır. Arta kalan 15 maddenin 

kapsam geçerlik indeksi (KGİ) 0,735 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen 

KGİ’nin KGO’dan büyük olması (0,73>0,42), ölçeğin kapsam 

geçerliliğinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. 
Kapsam geçerlik çalışması sonrasında kalan 15 madde, futbol taraftarı olan 

80 öğrenci üzerinde test edilmiştir. 15 maddeli ölçeğin genel güvenirlik 

katsayısı 0,867 olarak tespit edilmiştir.  
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Yaşanılan yere yakınlık maddesi dışında diğer maddelerin madde-
toplam korelasyon aralığı 0,401-0,698 ve çoklu R2 de 0,368-0,769 arasında 

değişmektedir. Yaşanılan yere yakınlık maddesinin madde-toplam 
korelasyonu ve çoklu açıklayıcılık katsayısının düşük olmasına rağmen, 

yaşanılan yere yakınlığın deplasmana maç seyretmeye gidecek bir taraftar 

için önemli olabileceği düşünülerek ölçekte tutulmasına karar verilmiştir. 

Böylece 15 madde ile açıklayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. 
 
Tablo 2. Birinci Pilot Test AFA Sonuçları 

 
Eşkökenlilik Yükü Özdeğer 

Açıklanan 

Varyans * Alfa 

F.1: ÇEKİCİLİKLER   3,165 24,345 2,56 0,846 
4.Doğal güzellikleri 0,808 0,887   2,49 0,789** 
5.Yöresel içecekleri 0,797 0,825   2,44 0,783 
3.Yöresel yemekleri 0,688 0,810   2,64 0,814 
6.İmajı 0,578 0,608   2,79 0,836 
1.Tarihi ve kültürel 

yerleri 
0,457 0,608   2,44 0,849 

F.2: FİYATLAR   2,430 18,691 3,25 0,837 
10.Ulaşım fiyatları 0,757 0,844   3,19 0,751 
9.Yiyecek-içecek 

fiyatları 
0,784 0,811   3,00 0,770 

8.Konaklama fiyatları 0,765 0,805   3,55 0,800 
F.3: TEMEL 
UNSURLAR 

  2,090 16,078 3,20 0,715 

12.Sağlık hizmetleri 0,704 0,762   2,83 0,637 
13.Güvenlik hizmetleri 0,706 0,737   3,35 0,546 
11.Konaklama 
olanakları 

0,607 0,697   3,44 0,688 

F.4: KOLAYLIK   1,419 10,917 3,07 0,521 
15.Yaşadığım yere 
yakınlığı 

0,793 0,880   2,83 - 

14.Ulaşım kolaylığı 0,660 0,684   3,31 - 
Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi; Döndürme metodu: Varimax;  

KMO Örneklem Yeterliliği:  %78,7; Bartlett's Küresellik Testi 𝑥2:450,333; sd.:78; 
p<0,0001; 

Açıklanan toplam varyans: %70,032; N:80; : 2,94; ss.: 0,82; Alfa: 0,850; 

*Tepki kategorileri: 1= Hiç önemli değil,…, 5: Çok önemli 
**: Madde silindiğinde faktörün güvenirlik katsayısıdır. 

 
Birinci pilot verileri üzerinde yapılan AFA için KMO örneklem yeterliği 

ve Bartlett testine bakılarak karar verilmesi öngörülmüştür (Tablo 2).  
Ayrıca faktör sayısının belirlenmesinde özdeğeri 1’den büyük olanların 

dikkate alınmasına (Kaiser, 1960), en küçük eşkökenliliğin 0,450 olmasına 
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(Tabachnick ve Fidell, 2006) ve Varimax döndürme tekniğinin 

kullanılmasına karar verilmiştir. 
AFA, alışveriş ve eğlence olanakları maddelerinin birden fazla faktöre 

yüksek yük verdiklerini ortaya koyduğundan ölçekten çıkarılmasına karar 

verilmiştir. Çıkarılmalarının başka bir gerekçesi de deplasmana maç 

izlemeye giden futbol taraftarlarının öncelikli motivasyonlarının eğlence 

ve alışveriş değil, maç olabileceği düşüncesidir. Böylece ölçekte 13 madde 

kalmıştır. Tekrarlanan AFA, dört boyutlu bir yapı ortaya koymuştur. KMO 

örnekleme yeterliliği %78,7 olup; Bartlett küresellik testi (𝑥2:450,333; 
sd.:78; p<0,0001) de anlamlıdır. Bu iki ölçüt, veri setinin faktör analizine 

uygunluğunu teyit etmektedir. Dört boyut toplam varyansın %70’ini 

açıklamıştır. 
Beş maddeden oluşan ve toplam varyansın %24’ünü açıklayan birinci 

faktör, destinasyonun doğal güzellikleri, yöresel içecekleri, yöresel 

yemekleri, imajı, tarihi ve kültürel yerleri maddelerinden oluşan 

çekicilikler faktörüdür. Üç maddeden oluşan ve toplam varyansın %19’unu 

açıklayan ikinci faktör, fiyatlar faktörüdür. Bu faktör; destinasyonun 
ulaşım, yiyecek-içecek ve konaklama fiyatlarını içermektedir. Bu faktörde 

dikkat çeken bir husus, her üç maddenin de majör durumda olduğudur.  
Üçüncü faktör, toplam varyansın %16’sını açıklayan sağlık ve güvenlik 

hizmetleri ile konaklama olanaklarını içeren temel unsurlar faktörüdür. 

Hepsi majör madde durumunda olan maddeler, bir futbol taraftarının 

deplasman maçına gittiğinde fiyatlar dışında önemli bulduğu unsurlara 

işaret etmektedir. Son faktör toplam varyansın %11’ni açıklamakta ve iki 

maddeden oluşmaktadır. İki maddeli bir boyutun çok uygun olmadığı 

öngörülse de, bu boyutta yaşanılan yere yakınlık ve ulaşım kolaylığı bir 

araya gelmiştir. Deplasmana maç izlemeye gidecek bir futbol taraftarının 

ulaşım konusundaki değerlendirmelerini yansıtması nedeniyle iki maddeli 

boyutun korunmasına karar verilmiştir. Faktöre kolaylık adı verilmiştir. 
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Tablo 3. Pilot Test Verileri DFA Sonuçları 
 1.PİLOT TEST 2.PİLOT TEST 3.PİLOT TEST 
 SD Hat

a 
TD SD Hat

a 
TD SD Hat

a 
TD 

ÇEKİCİLİKLE

R 
AVE: 0,55; 
CR:0,89 

AVE: 0,58; 
CR:0,90 

AVE: 0,72; 
CR:0,94 

1.Tarihi ve 
kültürel yerleri 

0,5
9 

0,66 5,43 0,7
9 

0,38 7,84 0,7
2 

0,48 8,54 

3.Yöresel 

yemekleri 
0,7
3 

0,46 7,24 0,7
2 

0,49 6,86 0,8
7 

0,24 11,3
4 

4.Doğal 

güzellikleri 
0,8
1 

0,35 8,32 0,8
6 

0,25 8,98 0,9
0 

0,20 11,8
8 

5.Yöresel 

içecekleri 
0,8
8 

0,22 9,61 0,7
3 

0,47 7,05 0,9
2 

0,15 12,4
9 

6.İmajı 0,6
6 

0,57 6,27 0,6
8 

0,53 6,42 0,8
3 

0,32 10,4
6 

FİYATLAR AVE: 0,64; 
CR:0,84 

AVE: 0,68; 
CR:0,86 

AVE: 0,69; 
CR:0,87 

8.Konaklama 
fiyatları 

0,7
6 

0,42 7,40 0,9
3 

0,13 10,1
7 

0,9
2 

0,15 12,4
0 

9.Yiyecek-içecek 

fiyatları 
0,8
3 

0,32 8,26 0,6
8 

0,53 6,53 0,7
4 

0,46 8,80 

10.Ulaşım 

fiyatları 
0,8
0 

0,37 7,85 0,8
4 

0,29 8,74 0,8
2 

0,32 10,3
4 

TEMEL 
UNSURLAR 

AVE: 0,47; 
CR:0,72 

AVE: 0,53; 
CR:0,75 

AVE: 0,60; 
CR:0,82 

11.Konaklama 
olanakları 

0,6
1 

0,63 5,36 0,9
1 

0,16 9,85 0,8
9 

0,20 11,7
0 

12.Sağlık 

hizmetleri 
0,6
3 

0,60 5,55 0,3
7 

0,86 6,53 0,7
0 

0,51 8,23 

13.Güvenlik 

hizmetleri 
0,8
0 

0,36 7,32 0,7
9 

0,38 7,91 0,7
2 

0,48 8,63 

KOLAYLIK AVE: 0,57; 
CR:0,68 

AVE: 0,46; 
CR:0,63 

AVE: 0,61; 
CR:0,75 

14.Ulaşım 

kolaylığı 
1,0
0 

0,00 12,5
7 

0,7
3 

0,47 6,50 0,8
9 

0,21 10,9
6 

15.Yaşadığım 

yere yakınlığı 
0,3
5 

0,87 3,25 0,6
2 

0,62 5,46 0,6
6 

0,57 7,44 

 
AFA’da tespit edilen dört boyut için DFA uygulanmıştır. Tablo 3, 

birinci, ikinci ve üçüncü pilot testte elde edilen verilere uygulanan DFA 

sonuçlarını göstermektedir. Birinci pilot çalışmada sadece kolaylık 

boyutunda K1 maddesinin hata varyansı negatif olduğundan, hatası sıfıra 

eşitlenmiştir. K2 maddesinin de yükü 0,50’nin altındadır. Temel unsurlar 

boyutunda da TU1 ve TU2 maddelerin standardize yüklerinin 0,70’in 

altında olduğu görülmektedir. Bundan dolayı da bu boyutta AVE değeri 

0,50’nin altında hesaplanmaktadır. 
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İkinci pilot çalışmada hata varyansı negatif olan bir madde ile 

karşılaşılmamıştır. Temel unsurlar boyutundaki TU2 maddesinin 

standardize yükü 0,70’nin altında olmakla birlikte üç maddeli boyut için 

AVE 0,50’nin üzerinde hesaplanmıştır. Buna karşın son boyutu oluşturan 

iki madde için AVE 0,50’nin altında hesaplanmıştır. 
Üçüncü pilot çalışma, futbol maçı öncesi taraftarlara uygulanmıştır. Bu 

doğrultuda daha iyi sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Kolaylık 

boyutundaki bir madde dışında tüm maddelerin standardize yüklerinin 

0,70’in üstünde olduğu görülmektedir. En küçük AVE değeri 0,61 ve CR 

değeri de 0,75 olarak hesaplanmıştır. 
 
Tablo 4. Pilot Çalışmalar DFA Uyum Değerleri 

Ölçütler 
Kabul Edilebilir 
Sınır Değerleri 1.Pilot 2.Pilot 3.Pilot 

  𝑥2 (sd)  
89,25 
(60) 

114,44 (59) 218,37 (59) 

  p 0,01≤p≤0,05 
0,0084

7 
0,00002 p<0,00001 

U
y

u
m

 İ
n
d

ek
sl

er
i M

ut
la

k 
U

yu
m

 

𝑥2/sd 2≤𝑥2/sd ≤5,00 1,49 1,94 3,70 
GFI 0,90≤GFI≤1,00 0,85 0,81 0,76 

RMSE
A 

0,00≤RMSEA≤10,0

0 
0,079 0,112 0,157 

RMSEA için güven aralığı 

(α:0,10) 
0,041- 
0,11 

0,081- 0,14 0,14- 0,18 

RMR 0,00≤RMR≤0,10 0,15 0,10 0,14 
SRMR 0,00≤SRMR≤0,10 0,082 0,085 0,092 

A
rt

an
 

U
yu

m
 AGFI 0,85≤AGFI≤1,00 0,78 0,71 0,64 

NFI 0,90≤NFI≤1,00 0,87 0,89 0,91 
NNFI 0,95≤NNFI≤1,00 0,92 0,92 0,91 

Y
al

ın
lı

k
 U

yu
m

 CFI 0,90≤CFI≤1,00 0,94 0,94 0,93 
PGFI 0,50≤PGFI≤1,00 0,56 0,53 0,50 
RFI 0,90≤RFI≤1,00 0,83 0,85 0,89 
IFI 0,90≤IFI≤ 1,00 0,94 0,94 0,93 

CAIC 
Model CAIC < 
Doymuş CAIC 

256,10 
< 

489,76 

285,02<485,1
0 

400,79<518,7
4 

Kaynak: Aksu, Eser & Güzeller, 2017: 79. 
GFI: Uyum iyiliği indeksi, RMSEA: Yaklaşık Ortalamaların Ortalama karekökü, 

RMR: Hata Kareler Ortalaması Karekökü; SRMR: Standartlaştırılmış hata kareler 

ortalaması, AGFI: Düzeltilmiş uyum iyiliği indeksi, NFI: Normlaştırılmış uyum 

indeksi, NNFI:Normlaştırılmamış uyum indeksi, CFI: Karşılaştırılmalı uyum indeksi, 

PGFI: Basitlik uyum indeksi, RFI: Göreceli uyum indeksi, IFI: Artan uyum indeksi, 

CAIC: Tutarlı Akaike bilgi kriteri 

 
Her üç pilot çalışmada da kabul edilebilir uyum değerleri elde edilmiştir. 

Uyum değerleri, Tablo 4’te sunulmaktadır. Birinci çalışmada; mutlak 
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uyum indeksleri açısından GFI ve RMR değeri dışında norm ki-kare, 
RMSEA ve SRMR değerlerinin istenen aralıklarda olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Norm ki-kare değerinin ne kadar küçükse o kadar iyi uyuma 

işaret ettiği de belirtilmektedir (Hair vd., 2014: 579). Artan uyum 

indekslerinin alt sınırlara yaklaştığı ve yalınlık uyum indekslerinden de RFI 

dışında CFI, PGFI, IFI ve CAIC koşullarının sağlandığı tespit edilmektedir. 
İkinci çalışmada mutlak uyum indekslerinden GFI ve RMSEA dışındaki 

diğer norm ki-kare, RMR ve SRMR değerlerinin makul aralıklarda olduğu 

görülmektedir. RMSEA için %90’daki güven aralığı dikkate alındığında, 

aralığın 0,10’u kapsadığı anlaşılmaktadır. Artan uyum indekslerinin yine 

alt sınırlara yaklaştığı tespit edilmektedir. Yalınlık uyum indekslerinden ise 

yine RFI dışında CFI, PGFI, IFI ve CAIC koşullarının yerine getirildiği 

belirlenmektedir. 
Üçüncü pilot çalışmada mutlak uyum indekslerinden GFI, RMSEA ve 

RMR dışındaki diğer norm ki-kare ve SRMR değerlerinin makul 

aralıklarda olduğu görülmektedir. RMSEA değerinin üçüncü çalışmada 

yükseldiği görülmekle birlikte, norm ki-kare önemli bir uyum indeksi 

olarak kabul edilmektedir. Üçüncü pilot çalışmada artan uyum 

indekslerinden AGFI dışındaki diğer NFI ve NNFI uyum indekslerinin 

istenen aralıklarda olduğu görülmektedir. Yalınlık uyum indekslerinden ise 

RFI sınırda olmak üzere CFI, PGFI, IFI ve CAIC koşullarının sağlandığı 

ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, DMDÖ ölçeğinin kabul edilebilir düzeyde 

uyum değerlerine sahip belirlenmektedir. 
Üç pilot çalışmada uygulanan DFA’nın geçerliğine ilişkin bulgular 

Tablo 5’te sunulmaktadır. Bu amaçla; AVE, CR, MSV ve ASV değerleri 

hesaplanmıştır. Ayırt edici geçerlik için bir boyuta ilişkin değerlerin 

CR>AVE>MSV>ASV şeklinde sıralanması beklenmektedir (Hair vd., 

2014). Ayrıca CR değerinin de 0,70’den küçük olmaması arzu edilmektedir 

(Fornell & Larcker, 1981).  
Yakınsak geçerlik açısından CR değerlerinin AVE değerlerinden büyük 

olması istenmekte olup; AVE değerinin de 0,5’ten büyük olması 

gerekmektedir (Yaşlıoğlu, 2017). AVE değerlerinin kareköklerinin 

boyutlar arası korelasyonların karesinden de büyük olması, yakınsak 

geçerlik açısından kontrol edilen başka bir göstergedir (Fornell & Larcker, 

1981). 
Birinci ve ikinci pilot çalışmanın geçerlikle ilgili değerleri dikkate 

alındığında CR>AVE>MSV>ASV sıralamasının gerçekleştiği, CR 

değerlerinin de kolaylık boyutu hariç 0,70’in üstünde olduğu 

anlaşılmaktadır. Kolaylık boyutunun iki maddeli yapısının bunda önemli 

olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte üçüncü pilot çalışmada; tüm CR 

değerlerinin 0,70 ten büyük olduğu ve istenen CR>AVE>MSV>ASV 
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sıralamasının da gerçekleştiği görülmektedir. Üçüncü ve son çalışma 

dikkate alındığında, ayırt edici geçerliğin sağlandığı öngörülebilir. 
 
Yakınsak geçerlik açısından tüm pilot çalışmalarda tüm CR değerlerinin 

AVE değerlerinden yüksek çıktığı tespit edilmektedir. 0,50’den büyük 

olması beklenen AVE değerinin ise birinci pilotta temel unsurlar 
boyutunda, ikinci pilot çalışmada ise kolaylık boyutunda 0,50’nin altında 

kaldığı görülmektedir. Üçüncü pilot çalışmada ise böyle bir sorunla 

karşılaşılmamıştır. Buna karşın AVE değerlerinin kareköklerinin boyutlar 

arası korelasyonlardan da büyük olması, yakınsak geçerliğin de 

sağlanabildiği yönünde kanıtlar oluşturmaktadır. 
Üçüncü pilot testten sonra, geliştirilen ölçekteki maddelerin ayırt 

ediciliklerini tespit etmek için boyutların puanları toplanmıştır. Ayırt 

edicilik için çoğu zaman alt ve üst %27’lik (Findley, 1956) dilimler 
oluşturulmaktadır. Katılımcı sayısının azlığı ve Merkezi Limit Teoremi 

gereği her grupta en az 30 gözlemi garanti etmek için alt ve üstten %33’lük 

kesim ayrılmış ve farklı olarak kodlanmıştır. Ardından boyut ve 

boyutlardaki maddelerin ortalamalarının oluşturulan bu iki gruba göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için bağımsız 

örneklemler t-testi uygulanmıştır. Sonuçlar; madde ve boyut bazında alt ve 

üst %33’lük kesimin ortalamaları arasında p<0001 düzeyinde istatistiksel 

olarak anlamlı farklılıklar bulunduğunu ortaya koymuştur. Bunun anlamı, 

maddelerin yeterli ayırıcılığa sahip olduklarıdır. 
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Tablo 6. Boyutlara ve Ölçeğe Göre Güvenirlik Analizi Sonuçları 

            Boyut/Ölçek 
Katsayılar 

Boyutlar 
Ölçeğin 

tamamı 
Çekici-
likler Fiyatlar 

Temel 
Unsurlar Kolaylık 

Örnek büyüklüğü 110 110 110 110 110 
Madde sayısı 5 3 3 2 13 
Alfa katsayısı 0,926 0,870 0,855 0,738 0,938 
En küçük ve büyük 

madde-bütün 

korelasyon değeri 

0,705-
0,864 

0,713-
0,787 

0,616-
0,788 

0,585-
0,585 

0,556-
0,789 

Negatif madde-bütün 

korelasyon değeri  
Yok Yok Yok Yok Yok 

En küçük ve büyük 

çoklu açıklayıcılık R2 

katsayısı 

0,518-
0,789 

0,511-
0,625 

0,380-
0,674 

0,342-
0,342 

0,484-
0,823 

Madde silindiğinde 

Alfa katsayısı 
0,898-
0,929 

0,785-
0,853 

0,737-
0,894 

- 0,931-
0,938 

Ortalama 3,0891 3,7152 3,7515 3,8500 3,6014 
Standart sapma 1,1367 1,0295 1,0689 1,0351 0,9159 

Çarpıklık -0,325 -0,929 -0,985 -0,960 -0,932 
Basıklık  -0,738 0,801 0,536 0,745 0,935 

 
Futbol taraftarlarının deplasman müsabakalarında ilgili destinasyonda 

veya şehirde aradıkları özelliklere ilişkin son hali verilen ölçeğin güvenirlik 

analizi tekrarlanmış ve sonuçlar Tablo 6’de sunulmuştur. Buna göre boyut 

bazında en küçük iç tutarlılık katsayısı 2 maddeli “Kolaylık” boyutunda 

0,738 olarak gerçekleşmiştir. İki maddeli bir boyutun güvenilir olarak 

değerlendirilebilmesi için alfa katsayısının 0,700’ün üzerinde olması 

beklenmektedir. Bu koşulun sağlandığı anlaşılmaktadır.  Ölçeğin 

tamamında ise alfa katsayısı 0,938’dir.  
Ölçeğin madde istatistikleri incelendiğinde; en küçük ve büyük madde-

toplam korelasyonun 0,556 ile 0,864 arasında değiştiği görülmektedir. 

Çoklu açıklayıcılık katsayılarının da 0,342 ile 0,823 arasında değiştiği 

tespit edilmektedir. Madde-toplam korelasyonların 0,250’den büyük 

(Alpar, 2011) ve çoklu açıklayıcılık katsayılarının da 0,300’ün üstünde 

olması istenir. Bu açıdan değerlendirildiğinde maddelerin ölçeğe 

katkılarının olduğu söylenebilir. Ayrıca madde-toplam korelasyonlarda 
negatif işaretin de olmaması, toplanabilirlik açısından bir sakınca 
oluşmadığına bir kanıt teşkil etmektedir (Alpar, 2011). Madde silindiğinde 

arta kalan maddelerle hesaplanacak alfa katsayısı değerlendirildiğinde, 

silindiğinde alfa katsayında dikkat çekici büyüme sağlayacak bir maddenin 

olmadığı da anlaşılmaktadır. 
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13 maddeli ölçek dikkate alınarak ikiye bölme işlemi yapıldığında, alfa 

katsayısı ilk yarı için (ilk 7 madde)  0,916 ve ikinci yarı için (son 6 madde) 

0,895 olarak tespit edilmekte olup; anlamlı bir farklılığın olmadığı 

öngörülebilir. Guttman katsayısı da 0,836 > 0,700 olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca tek numaralı maddeler için alfa katsayısı 0,882 ve çift numaralı 

maddeler için de 0,871 olarak hesaplanmaktadır. Böylece taraftarların 

deplasman müsabakasını izlemeye giderken kararlarında önemli 

olabilecek, müsabaka şehrinin/destinasyonunun özelliklerine ilişkin 

güvenilir bir ölçek geliştirildiği söylenebilir. 
 
4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışmada futbol taraftarlarının deplasman müsabakalarına seyirci 

olarak katılımlarında etkili olan destinasyon kaynaklı özelliklerin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Üçüncü testte elde edilen veriler kullanılarak 

futbol taraftarlarının deplasman müsabakalarına seyirci olarak katılım 

kararlarında destinasyon özelliklerinin önemi, kararsızlık noktasına (3,00) 

göre test edildiğinde; çekicilik (t: 0,822; p:0,413) dışındaki fiyatlar 

(t:7,286; p<0,001), temel unsurlar (t:7,374; p<0,001)  ve kolaylık (t: 8,613; 

p<0,001) boyutlarının önemli özellikler olduğu ortaya çıkmıştır. Fiyatlar, 

temel unsurlar ve kolaylıklar, çekiciliklere kıyasla daha önemli 

bulunmuştur. Bununla birlikte fiyatlar, temel unsurlar ve kolaylıkların 

önemi kendi aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa sahip 

değildir. Dolayısıyla üçünün de benzer/aynı önem düzeyinde olduğunu 

söylemek olasıdır. Buna karşın çekiciliklerin ikincil motivasyon kaynağı 

olabileceği de belirtilmelidir. 
Ertas vd. (2019) taraftarların destinasyonda en çok önem verdikleri 

faktörleri konaklama olanakları, uygun fiyatlar ve ulaşılabilirlik olarak 

tanımlamıştır. Benzer olarak, bu çalışmada futbol taraftarlarının deplasman 

müsabakalarına katılımlarında en çok önem verdikleri özellikler 

konaklama olanakları ve konaklama fiyatlarıdır. Yapılan çalışmalarda 

konaklama işletmelerinin temizliği ve ucuzluğu konaklama tercihi için 

önemli nedenler olarak görülmektedir (Ertas vd., 2019). Hallmann vd.’nin 

(2010) ifade ettiği üzere destinasyonlardaki konaklama olanakları, sportif 

amaçlı destinasyon seçiminde etkili bir faktördür. Spor turizminde 

destinasyon özelliklerini irdeleyen alan çalışmaların birçoğunda (örn. 

Albayrak ve Caber, 2016; Mirehieve Gibson, 2020) konaklama hizmetleri 
öncül özellikler arasında yer almaktadır. Bu nedenle konaklama hizmetleri 

ile ilgili özelliklerin taraftarların seyahat kararlarında etkili olduğu 

söylenebilmektedir. Ulaşım kolaylığı ve ulaşım fiyatları taraftarların 

deplasman müsabakalarına katılımlarında önemli bir etkendir. 

Armstrong’un (2008) çalışmasına benzer şekilde Ertas vd. (2019), 

taraftarların spor müsabakalarına yönelik gerçekleştirdikleri seyahatlerinde 
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daha ekonomik ve daha ucuz havayollarını tercih ettiklerini vurgulamıştır. 

Buna benzer olarak bu çalışma bulguları da taraftarların ulaşım fiyatlarına 

önem verdiklerini ortaya koymuştur. Tipik seyahat davranışını inceleyen 

çalışmalara (Çetinsöz ve Altuğer, 2014; Mutinda ve Mayaka, 2012; 

Karasakal ve Dursun, 2018; Tuna, 2018) benzer olarak destinasyonların 

güvenlik hizmetleri taraftarların deplasman müsabakasına katılımlarında 

etkilidir.  
Araştırmanın ikinci amacı olan DMDÖ ölçeği geliştirilerek spor turizmi 

literatürüne kazandırılmıştır. Araştırma ile futbol taraftarlarının deplasman 
müsabakalarına katılımlarında kolaylık, temel unsurlar, fiyatlar ve 

çekicilikler boyutları altında ele alınan destinasyon kaynaklı özelliklerin 

önemli olduğu ve bu boyutların önceki çalışmalardan farklılık gösterdiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Literatürde taraftarların tipik turist davranışı 

sergileme potansiyeline sahip olmasından bahsedilmesine rağmen 

(Higham ve Hinch, 2003), bu çalışmada görüldüğü üzere destinasyon 

çekicilikleri taraftarlar için kolaylık, temel unsurlar ve fiyat değişkenleri 

kadar önemli olmayabilmektedir. 
Çalışma, teorik katkılarının yanı sıra kulüp yöneticileri, müsabaka 

destinasyonu yöneticileri ve stat görevlileri için pratik çıkarımlar 

taşımaktadır. Birincisi spor turizmini canlandırmak için destinasyon 

çekiciliği ile taraftarın destinasyonda daha uzun süre kalması 

sağlanmalıdır. Araştırmada destinasyon çekiciliklerinin taraftarlar için 

önem düzeyi düşünüldüğünde taraftarların destinasyonun çekiciliklerinden 

haberdar olmama ihtimali akla gelmektedir. Dolayısıyla müsabakanın 

tanıtımı yapılırken destinasyon çekiciliklerine de yer verilebilir. İkincisi 

hizmetlerin fiyatları taraftarlar için çok önemlidir. Özellikle konaklama 

olanakları ve fiyatları düşünüldüğünde konaklama işletmeleri birden fazla 

gecelemeyi içeren paketler sunabilir. Üçüncüsü, bazı tur operatörleri bu niş 

pazar segmentine odaklanabilir ve futbol takımlarının taraftarları için 

deplasman destinasyonlarına paket turlar düzenleyebilirler. Bu nedenle 

futbol taraftarlarının davranışlarını ve ihtiyaçlarını araştırmak önem arz 
etmektedir. Dahası, destinasyon yönetimi örgütleri, destinasyonlara daha 
fazla taraftar çekmek için farklı stratejiler geliştirmelidir. 
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ÖZET  
Araştırmanın amacı turizm lisans öğrencilerinin boş zaman motivasyon ve 

tatminleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca 

öğrencilerin demografik durumları ile boş zaman motivasyon-tatmin ve 
yaşam doyumları arasındaki farklılığı ölçmek de diğer amaç 
kapsamındadır. Çalışmanın evrenini Çankırı Karatekin Üniversitesi, Ilgaz 

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nda eğitim gören 282 öğrenci 

oluşturmaktadır. Örneklem türü olarak olasılıklı örnekleme 

yöntemlerinden “basit rastgele” örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma verileri anket tekniği ile toplanmıştır. Toplanan veriler Spss 
paket programı ile analiz edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi ölçmek 
için korelasyon analizi ve t-testi yapılmıştır. Çalışma sonucunda 

öğrencilerin demografik durumları ile yaşam doyum düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin boş 

zaman motivasyonları ve tatminleri ile yaşam doyum düzeyleri arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu çalışma boş zaman ve rekreasyon 

kapsamında gençlere yönelik diğer çalışmalara öncelik yapabilir. Ayrıca 

üniversite şehirlerinde gençlerin boş zaman etkinliklerine katılımını 

arttırıcı çalışmalar için öneriler verir.  
Anahtar Kelime: Boş zaman, Yaşam doyumu, Motivasyon, Tatmin. 
 
 

THE RELATİONSHİP BETWEEN LEİSURE MOTİVATİON, 

SATİSFACTİON AND LİFE SATİSFACTİON: A RESEARCH ON 
STUDENTS STUDYİNG TOURİSM 

 
ABSCTRACT 
The aim of the study is to examine the relationship between leisure 
motivation and leisure satisfaction and life satisfaction of tourism 
undergraduate students. In addition, measuring the difference between 
students' demographic status, leisure motivation-satisfaction and life 
satisfaction is also within the scope of the other purpose. The universe of 
the study consists of 282 students studying at Çankırı Karatekin University, 
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Ilgaz Tourism and Hotel Management School. The "simple random" 
sampling method, one of the probability sampling methods, was used as 
the sampling type. Research data were collected by questionnaire 
technique. The collected data were analyzed with the Spss package 
program. Correlation analysis and t-test were performed to measure the 
relationship between variables. As a result of the study, it was observed that 
there was a significant difference between the demographic status of the 
students and their level of life satisfaction. In addition, a significant 
relationship was found between students' leisure motivation, leisure 
satisfaction and their level of life satisfaction. This research may give 
priority to other studies for young people in the field of leisure and 
recreation. It also gives suggestions for activities to increase the 
participation of young people in leisure activities in university cities. 
Keywords: Leisure, Life satisfaction, Motivation, Satisfaction. 

 
1. GİRİŞ 

Boş zaman aktiviteleri insanlık çağının başlangıcından bu yana 

varolmaktadır (Doğancılı, 2019; Gül,2014; Argan, 2007). Eski dönemlerde 

soylu sınıfların yeme-içme vb. zorunlu ihtiyaçların giderilmesinin ardından 

yapılan kutlamalar olarak kendini göstermiştir (Torkildsen, 2005). Sanayi 

ile birlikte sürekli üretim halinde olmaya başlayan yeni çağ insan 

toplumlarında artık motivasyon eksikliği ve depresif durumlar ortaya 
çıkmıştır. Çünkü insanoğlu doğası gereği serbest zamanda kalmak, kendini 

toplamak, eğlenmek ihtiyacı istemektedir. Teknolojinin gelişmesi ile 

birlikte pek çok işin makine ile yapıldığı, insanların öz-bilincinin arttığı bu 
dönemde bireylerin boş zaman etkinliklerine katılmak için 

motivasyonlarının daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Motivasyon, 
kişilerin arzuları, istekleri, ihtiyaçları, dürtüleri ve ilgilerini içine alan genel 

bir kavram olarak ifade edilmektedir (Cüceloğlu, 2016: 229). Bireylerin 
boş zaman aktivitelerine katılımlarında motivasyon çok önemli yer 
tutmaktadır. Bu sebeple boş zaman motivasyonu günümüzde güncel bir 

kavram olarak yerini almıştır. Crandall (1980) boş zaman motivasyonunu, 

bireyleri boş zaman faaliyetlerine katılmaya yönelten nedenler, ihtiyaçlar 

istek ve tatminler olarak tanımlamıştır. Boş zaman etkinlikleri bireylerde 

motive edici, eğlendirici, öğretici ve rahatlatıcı etkiye sahiptir. Literatüre 

bakıldığında  öğrencilere yönelik boş zaman ile ilgili çalışmalar mevcuttur 
(Denkel, vd., 2020; Işıkgöz, vd., 2021; Bergin, 1992; Aran, 2014).  

Özellikle yoğun sınav ve ders stresi altında olan üniversite 

öğrencilerinin serbest zamanlarında boş zaman etkinliklerine katılmaları 

onların psikolojik ve fizyolojik açıdan kendilerini daha iyi hissetmelerini 
sağlayacaktır.   
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Bu çalışma üniversite öğrencilerinin boş zaman motivasyonlarını, boş 

zaman tatminlerini ve yaşam doyum düzeylerini konu edinmektedir. Bu 
kavram ve örneklerden yola çıkılarak söz konusu araştırmanın konusunu 

turizm lisans öğrencilerinin boş zaman motivasyonu ve tatmini ile yaşam 

doyumları arasındaki ilişkiyi belirlemek oluşturmaktadır. Ayrıca 
öğrencilerin demografik durumları ile boş zaman motivasyon-tatmin ve 
yaşam doyumları arasındaki farklılığı belirlemek de çalışmanın konusu 

kapsamındadır.  
Buradan hareketle araştırmanın temel soruları şu şekildedir: 
S1: Öğrencilerin boş zaman motivasyonu, tatmini ve yaşam doyumları 

demografik durumlarına göre farklılık gösterir mi? 
S2: Öğrencilerin boş zaman motivasyon ve tatminleri ile yaşam 

doyumları arasında bir ilişki var mıdır?  
Araştırma zaman ve ekonomik kısıtlılıklar sebebi ile Çankırı Karatekin 

Üniversitesi, Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nda eğitim gören 

öğrencilere uygulanmıştır. Yapılan bu çalışma, diğer çalışmalara da ışık 

tutması ve ayrıca üniversite şehri olan Çankırı’da yerel yöneticilerin ve özel 

kurumların,  gençleri boş zaman etkinliklerine yöneltecek çalışmaları 

arttırmaları açısından önem arz etmektedir.  
 

2. LİTERATÜR  
Boş zaman kişilerin kendisi ve diğer insanlar için tüm sorumluluk ve 

zorunluluk ve bağlantılardan kurtulduğu ve kendi isteği ile seçeceği bir 

aktivite ile ilgileneceği zaman dilimidir (Hacıoğlu, vd., 2017). İngilizce 

karşılığı olan “Lisure” ise; serbestlik, izin, mecburi olmamak anlamları 

taşımaktadır (Torkildsen, 1990). 
Boş zaman motivasyonu araştırmaları 1970’lı yılların başında Driver ve 

Tocher (1970) tarafından ortaya atılmıştır. Driver (1977) yılında 

‘Rekreasyon Deneyim Tercihi’ ölçeği çalışmasını ortaya koymuştur. RDT 

(Rekresyon Deneyim Tercihi) ölçeği motivasyon teorisi kapsamında 

geliştirilmiştir (Birinci, 2019: 41).  Beard ve Ragheb (1983) boş zaman 

motivasyonu ve boş zaman tatminini, turistlerin boş zaman etkinliklerine 

katılım sebeplerini anlamamızı sağlayan iki faktör olarak 

nitelendirmişlerdir. Motivasyon, “kişilerin eylemlerini başlatan, 

yönlendiren ve devam ettiren bir güçtür (Iso-Ahola, 1999). Motivasyon, 
içsel ve dışsal motivasyon olarak iki türe ayrılmaktadır. İçsel motivasyon 

kişiyi kendi isteği ile içinden gelerek, zevk alarak, severek yaptığı 

eylemlere yönlendiren motivasyondur. Örneğin, dans etmek ya da pasta 
yapmak vb. Dışsal motivasyon ise; bireylerin dış uyarıcılar ile bir hedefe 

yönelik eylemlerde bulunması halidir. Burada amaç ayrıcalık elde etmek 

için belirli bir amaç uğrunda davranış, tutum ve eylem sergilemektir 
Örneğin, para kazanma ya da yarışmayı kazanma vb. İçsel motivasyonda 
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amaç, eğlenmek, öğrenmek, kendini geliştirmektir (Ryan ve Deci, 2000; 
Carroll ve Alexandris, 1997).  

Beard ve Ragheb (1983) Boş zaman motivasyonunu entelektüel, teşvik 

ediciden kaçış, sosyal, yetkinlik üstünlüğü ve fiziksel beceri olarak 5 
boyuta ayırmaktadır.  

Boş zaman tatmini ise bireylerin boş zaman etkinliklerine katılım 

sonrası kişisel istek ve ihtiyaçlarını karşılama ve etkinliğe yönelik 

duygulanım durumu olarak ifade edilebilir (Koç ve Er, 2020). Beard ve 
Ragheb (1980) LSS ölçeğinde boş zaman tatminini; psikolojik, rahatlama, 

eğitimsel, sosyal, fizyolojik, estetik olmak üzere 6 boyut ve 24 maddeye 

ayırmıştır.  
Konuya ilişkin literatüre bakıldığında, Birinci ve Güçer (2019) 

çalışmalarında boş zaman motivasyonu ve davranışsal niyet ilişkisinde boş 

zaman tatminin aracılık etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda boş 

zaman motivasyonunun davranışsal niyet üzerinde etkisi bulunurken, iki 

değişken arasındaki ilişkide boş zaman tatminin aracılık rolü olduğu 

kısmen gözlemlenmiştir. Lapa vd., (2012) beden eğitimi ve spor 

öğretmenlerinin boş zaman motivasyonları, yaşam doyumu ve boş zaman 

aktivitelerine katılım sıklığı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Ayrıca 

katılımcıların demografik yapıları ile karşılaştırmada yapmışladır. Analiz 
sonuçlarına göre; kadın ve erkek katılımcılar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Çalışma sonucunda yaşam doyumu ile boş 

zaman motivasyonu ve boş zaman aktivitelerine katılma sıklığı arasında 

olumlu ilişki olduğunu bulgulamışladır. Kim, vd., (2018) boş zaman 

motivasyonu türleri, boş zaman tatmini, boş zaman kalıpları, sağlık 

durumunu demografik arka planlarla araştırmışlardır. Araştırma 

sonuçlarında yüksek vücut kitle endeksine sahip öğrencilerin boş zaman 

katılım eğilimlerinin düşük olduğu ve pasif zaman geçirme odaklı oldukları 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca algılanan stres ve pasif boş zaman düzeyleri 

kadınlarda erkeklerden önemli ölçüde daha yüksek  bulunmuştur. Özdemir, 

(2020) öğrencilere yönelik yapmış olduğu içsel motivasyon çalışmasında 

özdeşleşme alt boyutuna göre erkekler lehine, motivasyon alt boyutuna 

göre kadınlar lehine anlamlı bir farklılık bulmuştur. Yurcu (2017) 
çalışmasında turistlerin boş zaman tatmin algılarının cinsiyetlerine bir 

farklılık göstermediği sonucuna ulaşmıştır.  
Bu tanımlar ve çalışmalara bakılarak şu hipotezler geliştirilmiştir:  
H1: Öğrencilerin boş zaman motivasyonu demografik durumlarına göre 

farklılık gösterir. 
H2: Öğrencilerin boş zaman tatmini demografik durumlarına göre 

farklılık gösterir 
Yaşam Doyumu bir kişinin hayattan beklentileri ile sahip oldukları 

arasında karşılaştırma yapması sonucudur. Bu sonucun olumlu olması ya 
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da olumsuz olması beklentilerin karşılanması ile ilgilidir (Haybron, 2004, 
Diener, vd., 1985). Genel bir ifade ile yaşam doyumu; kişinin yaşamının 

kendi istek ve beklentileri doğrultusunda idealize ettiği hayat şekli ile 

paralel olması ya da hayat tarzının istediği biçimde olumlu şekilde 

ilerlemesi olarak tanımlanabilir (Shin ve Johnson 1978; Veenhoven, 1996; 
Zhang, vd., 2014). Diener, vd., (1985) tarafından gerçekleştirilen yaşam 
doyum ölçeği tek boyutlu ve 5 ifadeden oluşmaktadır. Literatüre 

bakıldığında; Tuzgöl Dost, (2007) öğrencilerin yaşam doyum düzeylerinin 

cinsiyet, gelir, akademik başarı, dini inanç ve yalnızlık gibi değişkenlere 

göre farklılık gösterdiğini belirtmiştir. Çalışma sonuçlarına göre kız 

öğrencilerin yaşam doyum düzeyleri erkek öğrencilere göre daha yüksek 

çıkmıştır.  
Bu tanımlar ve çalışmalara bakılarak şu hipotezler geliştirilmiştir: 
H3: Öğrencilerin yaşam doyum düzeyi demografik durumlarına göre 

farklılık gösterir. 
Sevinç ve Özel (2018) boş zamanlarında dalış aktivitelerine katılan 

kişilerin yaşam doyum düzeyleri üzerine bir araştırma yapmışlar ve 

katılımın yaşam doyum üzerinde etkili olduğu sonucuna varmışlardır. 

Himmetoğlu ve Ayhan (2021) çalışmalarında öğrencilerin sosyal medya 
kullanım motivasyonu ile yaşam doyumu arasında anlamlı bir ilişki 

olmadığını belirtmişlerdir. Fakat sosyal medya kullanım motivasyonu ve 

boş zaman tatmini arasında anlamlı bir ilişki bulmuşlardır.  
Bu tanımlar ve çalışmalara bakılarak şu hipotezler geliştirilmiştir: 
H4: Öğrencilerin boş zaman motivasyonları ile yaşam doyumu 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H5: Öğrencilerin boş zaman tatminleri ile yaşam doyum düzeyleri 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
 
3. YÖNTEM  

Çalışmanın evrenini Çankırı Karatekin Üniversitesi, Ilgaz Turizm ve 

Otelcilik Yüksekokulu’nda eğitim gören 282 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmada betimsel tarama modeli ve örnekleme yöntemlerinden “basit 

rastgele” örnekleme yöntemi kullanılmıştır. (Ural ve Kılıç 2005). 
Araştırma verileri anket tekniği ile toplanmıştır.  Araştırmaya 01.04.2022-
01.05.2022 tarihleri arasında 282 öğrenci içerisinden 160 öğrenci katılım 

sağlamıştır. Toplanan 160 anket içerisinden 142 adeti analize tabi 

tutulmuştur. Öğrencilerden demografik veri olarak sadece cinsiyet 
istenmiştir. Yaş grupları aynı olduğu için yaş bilgisi alınmamıştır. Ayrıca 

öğrencilerden net bilgi alamama ihtimali üzerine öğrencilere aylık aile 

geliri ya da kendilerine ait gelir sorulmamıştır. Ankette 2. Soru ise 
öğrencilerin haftalık boş zaman aktivitelerine katılım sıklığıdır. Ankette 
boş zaman motivasyonu (23),  boş zaman tatmini (4)  ve yaşam doyumu 
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(5) ölçeklerine ait toplam 32 ifade bulunmaktadır. Tablo 1’de çalışmanın 

değişken ve ifadelerine yönelik açıklayıcı bilgiler verilmiştir.     
 
Tablo 1. Çalışmanın Değişkenleri ve Maddeleri 

Değişkenler  İfadeler 

E
nt

el
ek

ü
el

 b
o
y

u
t 

 

Boş Zaman 

Motivasyonu 
(Birinci, 2018) 

Etrafımda olup biteni öğrenmek. 
Merakımı gidermek. 
Yeni fikirler keşfetmek. 
Kendimi tanımak. 
Bilgimi genişletmek. 
Yeni şeyler keşfetmek. 
Yaratıcı olmak. 
Hayal gücümü kullanmak. 
Kendimi yalnız hissetmek. 

T
eş

v
ik

 E
d

ic
id

en
 

K
aç

ış
 B

o
y

u
tu

 

Fiziksel açıdan rahatlamak. 
Zihinsel açıdan rahatlamak. 
Günlük yaşamın koşuşturmasından uzaklaşmak. 
Dinlenmek 
Stresten ve gerginlikten kurtulmak. 
Zamanımı özgürce kullanmak. 
Arkadaş edinmek. 

So
sy

al
 B

oy
ut

 Diğer insanlar ile etkileşim içinde olmak. 
Dostluğumu kuvvetlendirmek. 
Farklı insanlarla tanışmak. 
Düşüncelerimi, duygularımı veya fiziksel 

becerilerimi başkalarına göstermek. 
Sosyal açıdan yetenekli ve becerikli olmak. 
 
Aidiyet duygusunu kazanmak. 

 
Yetkinlik 
Üstünlüğü 

Boyutu 
Saygı görmek. 

Boş Zaman 

Tatmini 
(Birinci, 2018) 

Farklı beceri ve yeteneklerimi kullanırım  Eğitimsel 
Yakın ilişkiler kurmama yardımcı olur.  Sosyal 
Rahatlamama yardımcı olur.  Rahatlama 
Yerler ve ortam ilgi çekicidir.  Estetik 

Yaşam Doyumu 
(Dağlı ve Baysal, 

2016) 

İdeallerime yakın bir yaşantım vardır.   
Yaşam koşullarım mükemmeldir.  
Yaşamımdan memnunum. 
Şimdiye kadar yaşamdan istediğim önemli şeylere 

sahip oldum.  
Tekrar dünyaya gelsem hayatımdaki hemen 

hemen hiçbir şeyi değiştirmezdim.  

Boş zaman motivasyonunu ölçmek için entelektüel boyut (8 ifade), 

Teşvik ediciden kaçış boyutu (7 ifade), sosyal boyut (5 ifade) ve yetkinlik 
üstünlüğü (2 ifade) kullanılmıştır. Boş zaman tatmini ölçümü için ise 

eğitimsel, sosyal, rahatlama ve estetik boyutlarından 1’er ifade 
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kullanılmıştır. Yaşam doyum ölçeği ise tek boyutlu ve 5 ifadeden 

oluşmaktadır.  
İfadelere göre olası cevap seçenekleri (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) 

Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum ve (5) Kesinlikle 

Katılıyorum olmak üzere 5'li Likert şeklinde oluşturulmuştur.  Toplanan 
veriler Spss paket programı ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin demografik 
durumları ile boş zaman motivasyon-tatmin ve yaşam doyum düzeyleri 

arasındaki farklılığa yönelik t-testi yapılmıştır. Değişkenler (boş zaman 

motivasyonu, boş zaman tatmini ve yaşam doyum) arasındaki ilişkiyi 
ölçmek için korelasyon analizi yapılmıştır.  

 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu bölümde toplanan verilerin spss paket programı ile analizinden elde 

edilen sonuçlar verilmiştir. Değişkenlere ait ifadelere yönelik tekrar bir 

faktör analizi yapılmamıştır. Birinci (2018) Boş zaman motivasyonu 

ölçeğinde 5 faktörlü yapı iyi uyum göstermekte ve toplanan verilerle 

desteklendiğini belirtmiştir. Faktör yükleri 0,700 ve 0,816 arasında 

değişmektedir. Aynı zamanda, hesaplanan tüm t değerleri, istatistiksel 

olarak p≤0,001 düzeyinde anlamlıdır. Boş zaman motivasyon boyutları ve 

ifadeleri istatiksel anlamda geçerlidir.  
Yaşam doyum ölçeği üzerine yapılan diğer çalışmada ölçeğin tek boyut 

5 madde olarak saptandığı yapılan analiz sonucunda KMO değeri 0,869 

olarak saptandığı belirtilmiştir. DFA analizinde hata varyanslarına ilişkin 

sonuçlar ifade 1: 0,32; ifade 2: 0,34; ifade 3: 0,22; ifade 4: 0,47 ve ifade 5: 
0,60 düzeyinde bulunmuştur. Bu değerler normal ve istenilen düzeydedir 

(Dağlı ve Baysal, 2016).  
 
Tablo 2. Değişkenlere Yönelik Güvenirlik Analizi 

Değişken  Cronbach’s Alpha İfadeler 

Boş Zaman Motivasyonu ,932 (%93) 23 

Boş Zaman Tatmini ,810 (%81) 4 

Yaşam Doyumu ,846 (%84) 5 

 
Tablo3. Öğrencilerin haftalık boş zaman katılım sıklıklarına yönelik dağılımlar 

Haftalık boş zaman Frekans Yüzde 
1-3 saat 54 38,0 
4-6 saat 29 20,4 
7 saat ve üzeri 59 41,5 
Total 142 100,0 

 
Tablo 3’den yola çıkılarak elde dilen bulgulara göre öğrencilerin boş 

zaman aktivitelerine çoğunlukla haftada 7 saat ve üzeri bir zaman 



222 

ayırdıkları gözlemlenmiştir. Bu veriler öğrencilerin boş zaman 

aktivitelerine ideal denilecek seviyede zaman ayırdıkları bilgisini bize 
kısmen de olsa sunar.  

 
Tablo 4. Öğrencilerin Boş Zaman Motivasyonu, Boş Zaman Tatmini ve Yaşam 

Doyum düzeylerine yönelik dağılımlar  
Değişken İfade Ort. 

Boş Zaman 

Motivasyonu 
(Entelektüel Boyut) 

Etrafımda olup biteni öğrenmek 3,34 
Merakımı gidermek. 3,40 
Yeni fikirler keşfetmek. 3,80 
Kendimi tanımak. 3,80 
Bilgimi genişletmek. 4,02 
Yeni şeyler keşfetmek 3,93 
Yaratıcı olmak. 3,78 
Hayal gücümü kullanmak. 3,71 

Boş Zaman 

Motivasyonu 
(Teşvik Ediciden 

Kaçış Boyutu) 

Kendimi yalnız hissetmek. 3,00 
Fiziksel açıdan rahatlamak. 3,65 
Zihinsel açıdan rahatlamak 3,85 
Gülük yaşamın koşuşturmasından 

uzaklaşmak. 
3,88 

Dinlenmek 3,92 
Stresten ve gerginlikten kurtulmak 3,88 
Zamanımı özgürce kullanmak. 3,93 

Boş Zaman 

Motivasyonu 
(Sosyal Boyut) 

Arkadaş edinmek. 3,51 
Diğer insanlar ile etkileşim içinde olmak 3,67 
Dostluğumu kuvvetlendirmek 3,76 
Farklı insanlarla tanışmak 3,66 
Düşüncelerimi, duygularımı veya fiziksel 

becerilerimi başkalarına göstermek. 
3,17 

Boş Zaman 

Motivasyonu 
(Sosyal Boyut) 

Yetkinlik 
Üstünlüğü Boyutu 

Sosyal açıdan yetenekli ve becerikli 

olmak 
3,60 

Aidiyet duygusunu kazanmak. 3,44 
Saygı görmek. 3,84 

Boş Zaman Tatmini  Farklı beceri ve yeteneklerimi kullanırım 3,57 
Yakın ilişkiler kurmama yardımcı olur. 3,76 
Rahatlamama yardımcı olur. 3,91 
Yerler ve ortam ilgi çekicidir. 3,75 

Yaşam Doyumu İdeallerime yakın bir yaşantım vardır. 3,28 
Yaşam koşullarım mükemmeldir. 2,88 
Yaşamımdan memnunum. 3,19 
Şimdiye kadar yaşamdan istediğim 

önemli şeylere sahip oldum. 
3,11 

Tekrar dünyaya gelsem hayatımdaki 

hemen hemen hiçbir şeyi değiştirmezdim 
2,66 
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Tablo 4’ten yola çıkılarak elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin boş 

zaman motivasyonlarına yönelik ifadelerinde en yüksek “Bilgimi 

genişletmek” ifadesi olmuştur. Boş zaman tatmini ifadelerinde ise en 

yüksek “Rahatlamama yardımcı olur” ifadesi olmuştur. Son olarak yaşam 

doyum ifadelerinde ise en yüksek ifade “ İdeallerime yakın bir yaşantım 

var” ifadesi olmuştur.  
 

Tablo 5. Öğrencilerin demografik durumları ile boş zaman motivasyonları, boş 

zaman tatminleri ve yaşam doyum düzeyleri arasındaki farklılığa İlişkin t-Testi 
sonuçları 

B
o

ş 
Z

a
m

a
n

 

M
ot

iv
as

yo
nu

 

D
em

og
ra

fi
k 

(C
in

si
ye

t)
 

N X̄ S.S t df p 

K 64 3,7 0,77 1,525 140 ,129 
E 78 3,6 0,75    

B
o

ş 
Z

am
an

 
T

at
m

in
i     K 64 3,8 0,87 1,687 140 ,094 

E 78 3,6 0,82    

Y
a

şa
m

 
D

oy
um

 

K 64 2,8 0,98 -2,368    140 ,019 

E 78 3,2 0,98    

P<0,05 
 

Tablo 5’den yola çıkılarak elde edilen bulgulara göre öğrencilerin 

cinsiyetleri ile boş zaman motivasyonları ve boş zaman tatminleri arasında 

anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Yaşam doyum düzeyleri ile 

cinsiyetleri arasında ise anlamlı bir farklılık (p=,019) gözlemlenmiştir. 

Erkek öğrencilerin yaşam doyum düzeyleri kadın öğrencilere göre daha 

yüksek düzeyde çıkmıştır. Hipotez 3 kabul edilmiştir. İfadelerden yola 

çıkılacak olursa, bu sonuç kadın öğrencilerin şu anki hayatlarının idealize 

ettikleri hayat ile bağdaşmadığını, yaşam doyumlarının istedikleri seviyede 

olmadığını göstermektedir.  
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Tablo 6. Öğrencilerin boş zaman motivasyonları ve boş zaman tatmini  ile yaşam 

doyumu düzeyleri arasındaki ilişkiye yönelik korelasyon analizi 
 Boş Zaman Motivasyonu Yaşam Doyumu 

Boş Zaman 

Motivasyonu 
r  ,233** 
p  ,005 

Yaşam 

Doyumu 
r ,233**  
p ,005  

  Boş Zaman Tatmini Yaşam Doyumu 
Boş zaman 

Tatmini 
r  ,217** 
p            ,010 

Yaşam 

Doyumu 
r ,217**  
p ,010  

**p<0,05 ve p<0,01 
  
Tablo 6’dan yola çıkılarak elde edilen bulgulara göre öğrencilerin boş 

zaman motivasyonları ve yaşam doyumları arasında 0,01 düzeyinde 

anlamlı bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Öğrencilerin boş zaman 

motivasyonları ile yaşam doyum düzeyleri pozitif olarak ilişkilenmiştir. 

Ayrıca öğrencilerin boş zaman tatminleri ve yaşam doyumları arasında da 

0,01 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Öğrencilerin boş 

zaman tatminleri ile yaşam doyum düzeyleri pozitif olarak ilişkilenmiştir. 
Hipotez 4 ve hipotez 5 kabul edilmiştir.  
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bireylerin zorunlu eylemlerinin dışında kalan ve tamamen gönüllü 

olarak katılım sağladıkları aktiviteler boş zaman aktiviteleri olarak 

nitelendirilmektedir. Kişilerin severek isteyerek çoğunlukla içsel bir 

motivasyonla katılım sağladıkları bu etkinliklerin beden ve ruh sağlığına 

faydalarının yanı sıra eğitici ve geliştirici yönlerinin de olduğu 

bilinmektedir. Göker (2014) çalışmasında “Kampüs Rekreasyonu” 

kavramı üzerinde durarak üniversite öğrencilerinin boş zaman 

etkinliklerine katılımlarının öneminden bahsetmiştir. Öğrencilerin salt 

dersler ve sınavlarla stresli bir psikoloji altında olmalarının hayat 

kalitelerine olumsuz etkileri olabilmektedir. Hayat kalitesi düzeyi ise 

bireylerin yaşam doyum düzeylerine doğrudan etki eden bir unsur olarak 
belirtilebilir.  

Söz konusu çalışmada turizm eğitimi alan öğrencilerin boş zaman 

motivasyon ve tatminleri ile yaşam doyum düzeylerine yönelik inceleme 

yapılmıştır. Araştırmaya toplam 160 öğrenci katılım göstermiştir. Doğru ve 
güvenilir veriler elde edebilmek adına sadece 142 anket analize tabi 

tutulmuştur. Katılımcıların %45’ini (64) kadın %55’ini (78) erkek 
öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin boş zaman aktivitelerine haftada 

7 saat ve üzeri bir zaman ayırdıkları gözlemlenmiştir. Bu veriler 



225 

öğrencilerin boş zaman aktivitelerine ideal denilecek seviyede zaman 

ayırdıkları bilgisini bize kısmen de olsa sunar.  
Katılımcılara ifadelere yönelik verdikleri cevaplara bakıldığında 

çoğunlukla bilgilerini genişletmek amacı ile motive oldukları 

gözlemlenmiştir. Bu sonuç Lapa (2012)’nın boş zaman motivasyonu 

çalışmasında kadınların “bilmek ve başarmak” boyutuna daha yüksek 

puanlar verdiği sonucu ile benzerlik gösterebilir. Öğrencilerin herhangi bir 

boş zaman eylemine katılmalarında temel motive kaynağının öğrenme 

odaklılık olduğu bu çalışma sonuçlarına göre söylenebilir. Boş zaman 

aktivitelerinde tatmin olma sebeplerine bakıldığında ise çoğunlukla bu 

etkinliklerin rahatlatıcı yönünü vurguladıkları gözlemlenmiştir. Son olarak 
yaşam doyum ifadelerine bakıldığında çoğunluğunun ideallerine yakın bir 

hayata sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin cinsiyetleri ile 

boş zaman motivasyon-tatmin ve yaşam doyum düzeyleri arasındaki 

farklılığa bakıldığında; cinsiyetleri ile yaşam doyum düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılık görülmüştür. Erkek öğrencilerin yaşam doyum 

düzeyleri kadın öğrencilere göre daha yüksek düzeyde çıkmıştır fakat 

Yurcu (2017)’nun çalışmasında kız öğrencilerin yaşam doyum düzeyleri 

daha yüksek çıkmıştır.  Bu sonuç Çankırı’da bulunan kadın öğrencilerin şu 

anki hayatlarının idealize ettikleri hayat ile bağdaşmadığını, yaşam 

doyumlarının istedikleri seviyede olmadığını göstermektedir.  
Son olarak öğrencilerin hem boş zaman motivasyonları hem de boş 

zaman tatminleri ve yaşam doyumları arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

gözlemlenmiştir. Yaşam doyumu yüksek bireylerin boş zaman 

etkinliklerine daha kolay motive olabildiği ve tatmin olabildiği ya da boş 

zaman motivasyonu yüksek olan kişilerin yaşam doyumlarının aynı şekilde 

yükseldiği buradan çıkarılabilecek bir sonuç olarak söylenebilir.  
Bu çalışmada öğrencilerin katıldıkları aktivitelerin içerik ve kalitelerine 

yönelik herhangi bir veri bulunmamakta, bunun için ilerleyen dönemlerde 

daha kapsamlı araştırmalar yapılarak bu çalışmanın genişletilmiş bir örneği 

sunulmalıdır. Örneğin, kitap okumak, yüzmek, spor yapmak vs. gibi 

aktiviteler.  
Öğrencilerin hepsinin 20’li yaşların başında olmasından dolayı yaşam 

doyuma yönelik elde edilen sonuçların daha ileri yaşlardaki (30’lu 40’lı) 

bireylere yönelik yapılan yaşam doyum çalışmaları ile kıyaslaması 

yapılabilir.  
Boş zaman motivasyon-tatmin ve yaşam doyum arasındaki pozitif 

ilişkiden yola çıkarak kadın öğrencilerin yaşam doyum düzeylerinin düşük 

olmasına yönelik çözümler aranabilir. Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde 

kadın öğrencilerin daha fazla katılım sağlayabileceği aktivitelerin 

arttırılması gereklidir. Örneğin, erkekler için futbol, basketbol vb. eril 
eğilimli sporlar varken kadınların keyif alabileceği dans kursları, el 
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sanatları kursları, kadınlara yönelik açık havuz konseptleri eksiklerden 
sadece birkaç tanesidir. Öğrencilerin ilçede olması sebebi ile merkez 

kampüsteki pek çok faaliyete katılma imkanlarının kısıtlı olması da bir 

başka sebeptir. İlçe içerisinde de özellikle kadın öğrencilere yönelik 

aktivite imkanları bulunmamaktadır. Ayrıca pek çok gencin sevdiği kitap-
kafe ortamları Çankırı’da ne yazık ki yeterli sayıda değildir. Bu sebeple 
gerek üniversite gerek il yerel birimlerin bu konuda çalışmalar yapması 

gerekebilir. Diğer üniversitelerde de bu tür çalışmalar yapılarak sonuçlar 

mukayese edilebilir. Ayrıca bu çalışmada öğrencilerden gelir seviyesi 

bilgisi alınmadığı için benzer bir çalışmada gelir seviyesi durumu da 

eklenerek farklı bir analiz elde edilebilir.  
Bu çalışma gençlerin boş zaman motivasyon-tatmin ve yaşam doyum 

düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmayı ve onların boş zaman etkinliklerine 
katılımlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmasını önerir. Yapılan bu 

çalışma, diğer çalışmalara da ışık tutması ve ayrıca üniversite şehri olan 

Çankırı’da yerel yöneticilerin ve özel kurumların,  gençleri boş zaman 

etkinliklerine yöneltecek çalışmaları arttırmaları hususunda önem arz 

etmektedir.  Tüm bunlar üniversite ve şehir imajı açısından da önemlidir.  
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ÖZET 
Hizmet sabotajı örgütler için yıkıcı sonuçlar meydana getirmektedir. Bu 

nedenle araştırmacıların hizmet sabotajı araştırmalarına olan ilgisi giderek 
artmaktadır.  Ancak konaklama ve turizm alanında hizmet sabotajı 

araştırmalarındaki ilerlemenin ne olduğunu henüz ortaya çıkarılmamıştır. 

Dolayısıyla bu çalışma konaklama ve turizm alanındaki hizmet sabotajı 

araştırmalarındaki ilerlemeyi incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda içerik analizi kullanılarak 25 farklı dergide yayımlanan 38 
çalışma incelenmiştir. Bulgular temel olarak konaklama ve turizm 

alanındaki hizmet sabotajı çalışmalarının uzun bir geçmişi olmadığını ve 

henüz bu alandaki çalışmalara odaklanan bir bilim topluluğunun 

oluşmadığını göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Hizmet sabotajı,  Konaklama, Turizm. 
 
 
THE SERVICE SABOTAGE RESEARCH IN HOSPITALITY AND 

TOURISM:   A LITERATURE REVIEW 
 
ABSTRACT 
Service sabotage has devastating consequences for organizations. 
Therefore, the interest of researchers in investigating service sabotage is 
gradually increasing. However, the progress in service sabotage research 
in the field of hospitality and tourism has not yet been revealed. 
Therefore, this study aims to examine the progress in service sabotage 
research in the field of hospitality and tourism. For this purpose, 38 
studies published in 25 different journals were examined using content 
analysis. The findings basically show that there is no long history of 
service sabotage studies in the field of hospitality and tourism and that a 
scientific community in this field has not yet been formed. 
Keywords: Service sabotage, Hospitality, Tourism. 
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1. GİRİŞ 
Hizmet sabotajı turizm işletmelerinde yaygın olarak görülen sapma 

davranışlarının başında gelmektedir. Öyle ki, Harris ve Ogbonna (2002) 

otel endüstrisinde gerçekleştiği araştırmada çalışanlarının %85'nin hizmet 

sabotajı gerçekleştirdiğini tespit etmiştir. Hizmet veya hizmet 
standartlarını olumsuz şekilde etkileyen ve kasıtlı olarak yapılan eylem 

türüne hizmet sabotajı adı verilmektedir (Harris ve Ogbonna, 2006). 
İşletme malzemelerine zarar verme, müşterilere kaba davranma, hizmet 

kural ve düzenlemeleri keyfi olarak ihlal etme, müşterilerle tartışma, 

müşteriden kasıtlı olarak fazla para alma ve hizmet hızını düşürme gibi 

davranışlar hizmet sabotajına örnek verilebilir (Abubakar ve Araslı, 2016; 

Zhou, Ma, ve Dong, 2018; Merdan, 2021). Bilindiği gibi hizmet 

sektöründe ağızdan ağıza pazarlama yaygındır ve müşterinin çevresine 

karşı kuracağı olumlu veya olumsuz cümlelerle işletmeleri etkilemektedir. 

Bu nedenle müşterinin hizmet aldığı işletmede herhangi bir hizmet 

sabotajı ile karşılaşması algılanan hizmet kalitesi ve müşteri sadakatini 

olumsuz yönde etkilemektedir (Lee ve Ok, 2014). Dolaysıyla hizmet 

sabotajı araştırmaları turizm endüstrisi için değer yaratmaktadır. 
Son yıllarda konaklama ve turizm alanyazınında hizmet sabotajı 

araştırmaları artış göstermiştir (Ye ve diğerleri, 2022). Bu umut verici 

artışa rağmen, hizmet sabotajı çalışmaları hakkında bir literatür taraması 

bulunmamaktadır. Alanyazında sadece birkaç araştırma sapma 

davranışlarını gözden geçirmişlerdir (Bhati ve Pearce, 2016; Lugosi, 
2019).  Ancak bu incelemeler, özellikle hizmet sabotajına odaklanmak 

yerine genel bir yaklaşım benimsemişlerdir. Dolaysıyla, şimdiye kadar 

yapılmış olan hizmet sabotajı araştırmalarını gözden geçirmenin zamanın 

gelmiştir. Böyle biz gözden geçirme mevcut alanın bütünsel bir resmini 
sunmak için oldukça faydalıdır (Gürlek ve Köseoğlu, 2021).Bu çalışma 

alandaki son gelişmeleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, 

çalışmada temel olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır. 
 
 Hizmet sabotajı çalışmalarında gelişim seviyesi nedir? 
 Kullanılan teorik perspektifler nelerdir? 
 Baskın araştırma türleri ve veri toplama teknikleri nelerdir? 
 Hizmet sabotajının öncülleri ve sonuçları nelerdir? 
 Araştırmalarda kullanılan aracı ve düzenleyici değişkenler 

nelerdir? 
 
Bu çalışmanın alanyazını birkaç katkı sağlaması beklenmektedir. İlk 

olarak bu araştırma hizmet sabotajı üzerine yapılan çalışmaların bütünsel 

bir resmini sunarak alanyazına katkı sağlamaktadır. İkincisi bu araştırma 

hizmet sabotajının öncüllerini uygulayıcılara göstermektedir. 
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Uygulayıcılar işletmede meydana gelen sorunları üstesinden gelebilmek 

için bilimsel kanıtlara ihtiyaç duyarlar. Literatür incelemeleri, alandaki 

uygulayıcılara katkıda bulunacak kanıta dayalı bilginin ortaya 

çıkarılmasında önemlidir (Briner, Denyer, ve Rousseau, 2009). Üçüncüsü, 

bu araştırma hizmet sabotajı araştırmalarının haritasını çıkararak, 

gelecekte yapılacak araştırmalara yol gösterebilir.  
 

2. YÖNTEM 
Bu araştırmada sistematik bir literatür tarama yöntemi takip edilmiştir. 

Bu yöntem araştırmacıların odaklandığı alandaki ilgili çalışmaları analiz 
ederek o alanın tarihsel ilerleyişini anlamaya yardımcı olan bir içerik 

analizi yaklaşımıdır (Xiao ve Watson, 2019). Bu doğrultuda Hizmet 

sabotajı çalışmaları Web of Science ve Scopus veri tabanları üzerinde 

taranmıştır İki veritabanı birçok araştırmacı tarafından yaygın 

kullanılması ve çok sayıda yüksek etki faktörlü derginin yer alması 

nedeniyle tercih edilmiştir (Ball ve Tunger, 2006; Taşkın, Doğan, Akça, 

Şencan ve Akbulut, 2016). Tarama esnasında anahtar kelime olarak 
hizmet sabotajı kullanılmış olup, herhangi bir yıl aralığı baz alınmamıştır. 

Ulaşılan makalelerin turizm ve konaklama alanında olanları tespit 

edilmiştir. Özellikle İngilizce olarak yayınlanan makaleler dikkate 

alınmıştır. Sonuç itibariyle 753 çalışmaya ulaşılmıştır. Makalelerin ilgili 

alanda olup olmadığını belirlemek adına makaleler incelenmiştir. 

İnceleme sonucunda makalelerin doğrudan turizm ve konaklama alanında 

hizmet sabotajına odaklanıp odaklanmadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda 

çalışmanın örneklemine 38 makale dahil edilmiştir. 
Sonuç olarak, araştırma hedefine ulaşmak adına Excel elektronik 

tablosunda bir kodlama kitabı oluşturulmuştur. Oluşturulan kodlama 

kitabında makalenin adı, yazarların adları, yayın yılı, dergilerin adları, 

teoriler, yöntem, araştırma bölgesi, öncüller, aracılar, moderatörler, 

sonuçlar ve analiz birimleri yer almaktadır. Söz konusu ayrıntıların 

tamamı Excel elektronik tablosuna manuel olarak kodlanmıştır. 

Çalışmanın güvenilirliğinin sağlanması adına iki araştırmacı ayrı ayrı 

kodlamaları kontrol etmiş ve %100 uyum sağlanmıştır.  
 

3. BULGULAR 
Hizmet sabotajı ile ilgili konaklama ve turizm alanında toplam 38 

çalışmaya ulaşılmıştır. Ulaşılan makaleler 25 farklı dergide 

yayınlanmıştır.  En çok sayıda makale International Journal of 
Contemporary Hospitality Management, International Journal of 
Hospitality Management ve Service Industries Journal’da yayımlamıştır. 

Görüldüğü üzere temel odak noktası konaklama endüstrisi olan dergiler 
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hizmet sabotajı hakkında daha fazla makale yayımlama eğilimindedir. 

Tablo 1, dergilerin listesini ve makale sayısını göstermektedir. 
 

Tablo 1. Dergilerin Listesi ve Makale Sayısı 

Dergiler 
Makale 

Sayısı 
1.  Advances in Hospitality And Tourism Research 1 
2.  Anais Brasileiros De Estudos Turisticos-Abet 1 
3.  Computers In Human Behavior 1 
4.  Cornell Hospitality Quarterly 1 
5.  Evidence-Based Hrm-A Global Forum For Empirical 

Scholarship 
1 

6.  Heliyon 1 
7.  Human Performance 1 
8.  Intention And Tourism/Hospitality Development 1 
9.  International Journal of Contemporary Hospitality 

Management 
4 

10.  International Journal of Environmental Research And Public 
Health 

1 

11.  International Journal of Hospitality Management 4 
12.  Internet Research 1 
13.  Journal of Cleaner Production 1 
14.  Journal of Hospitality & Tourism Research 1 
15.  Journal of Hospitality And Tourism Management 1 
16.  Journal of Occupational And Organizational Psychology 1 
17.  Journal of Services Marketing 1 
18.  Journal of Service Research 1 
19.  Journal of Service Theory And Practice 1 
20.  Pakistan Journal Of Statistics 1 
21.  Personnel Psychology 1 
22.  Sage Open 2 
23.  Service Industries Journal 4 
24.  Tourism Management Perspectives 2 
25.  Tourism Management 3 
Toplam 38 

 
Bu sistematik derlemenin bulgularına göre, konaklama ve turizm 

alanında hizmet sabotajı konusunu ele alan ilk makale Harris ve Ogbonna 
(2002) tarafından Journal of Service Research’de yayınlanmıştır. Son 

zamanlarda yıl içerisinde yayınlanan makale sayısı giderek artmıştır. En 

verimli yıl ise 10 yayın ile 2021 yılı olmuştur. Bu bulgular, konaklama ve 

turizm alanındaki hizmet sabotajı çalışmalarının uzun bir geçmişi 

olmadığını ve henüz bu alandaki çalışmalara odaklanan bir bilim 

topluluğunun oluşmadığını ortaya koymaktadır. Tablo 2, yayınların 

yıllara göre gelişimini göstermektedir. 
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Tablo 2. Yayınların Yıllara Göre Gelişimi ve Makale Sayısı 
Yıllar Makale Sayısı 
2002 1 
2012 1 
2014 4 
2015 2 
2016 2 
2017 1 
2018 2 
2019 6 
2020 8 
2021 10 
2022 1 
Toplam 38 

 
Konaklama ve turizm alanında hizmet sabotajı üzerine araştırmacılar 

tarafından kullanılan teorik bakış açıları tablo 3’te özetlenmiştir. 38 

araştırma makalesinden sadece 7’sinin ayırt edilebilir bir teorik bakış 

açısına sahip olmadığı bulunmuştur. Kalan 31 makalede 44 farklı teorik 

bakış açısı kullanıldığı tespit edilmiştir. Bazı makalelerde birden fazla 

teorik bakış açısının kullanıldığı görülmüştür. Yaygın olarak kullanılan 

teorik perspektifin Kaynakların Korunması Teorisi olduğu tespit 

edilmiştir. En sık kullanılan ikinci teorik yaklaşımın Sosyal Değişim 

Teorisi olduğu ortaya çıkarılmıştır. Görüldüğü üzere, bu alanda sadece 

birkaç teori hakimdir. Dolayısıyla söz konusu alana özgü teoriler ve bakış 

açıları geliştirme ihtiyacının olduğu düşünülmektedir.  
 
Tablo 3. Araştırmacılar Tarafından Kullanılan Teorik Bakış Açıları 

Teorik Perspektif Makale Sayısı 
1.  Mantıksal eylem teorisi 2 
2.  Aktivasyon teorisi 1 
3.  Bağımlılık teorisi 1 
4.  Bilgi difüzyon teorisi (IDT) 1 
5.  Birlikte değer yaratma teorisi 1 
6.  Caydırıcılık teorisi 1 
7.  Davranışsal Plastisite Teorisi 1 
8.  Paydaş teorisi 1 
9.  Bilgi işleme teorisi 1 
10.  Duygusal bulaşma 1 
11.  Duygusal emek teorisi 1 
12.  Duygusal tepki teorisi 1 
13.  Engellenme-saldırganlık teorisi 3 
14.  Eşitlik teorisi 2 
15.  Etik karar verme teorisi 1 
16.  Etik liderlik teorisi 1 
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17.  Etki kontrol teorisi 2 
18.  Gerinim Teorisi 1 
19.  Hayal kırıklığı saldırganlık teorisi 2 
20.  Hayal kırıklığı teorisi 1 
21.  İnsan sermayesi teorisi 1 
22.  Kaynakların Korunması (COR) teorisi 13 
23.  Öz belirleme teorisi 4 
24.  Kontrol teorisi 1 
25.  Kültürler arası teori 1 
26.  Lider-üye değişimi teorisi 1 
27.  Motivasyon teorisi 1 
28.  Planlı davranış teorisi 2 
29.  Psikolojik sahiplenme teorisi 1 
30.  Psikolojik sözleşme teorisi 1 
31.  Psişik-evrimsel duygu teorisi 1 
32.  Sosyal bilişsel teori 1 
33.  Sosyal değişim teorisi 8 
34.  Sosyal etkileşim teorisi 1 
35.  Sosyal kimlik teorisi 2 
36.  Sosyal Öğrenme Teorisi 2 
37.  Sosyalleşme teorisi 1 
38.  Stres teorisi 2 
39.  Tehdit değerlendirme teorisi 1 
40.  Toplumsal Değişim Teorisi 1 
41.  Sembolik Etkileşimcilik Teorisi 1 
42.  Uyaran-Organizma-Tepki (SOR) Teorisi 1 
43.  Yabancılaşma Teorisi 2 
44.  Hedef değiştirmiş Saldırganlık Teorisi 1 
45.  Ayırt edilebilir teorik bakış açısı yok 7 

Not: Bazı araştırmalar birden fazla teorik bakış açışı kullanmıştır. 
 
İncelenen çalışmaların çoğunun nicel olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Nicel araştırmaları, nitel çalışmalar takip etmektedir. Ayrıca bir çalışmada 

ise vaka çalışması kullanıldığı gözlemlenmiştir. Yapılan araştırmada 

sıklıkla anket tekniği kullanılmıştır. 
 
Tablo 4. Araştırma Türü ve Veri Toplama Yöntemi 

Araştırma türü Makale sayısı 
Nicel 33 
Nitel  4 
Vaka çalışması 1 
Veri toplama yöntemleri Makale sayısı 
Anket 33 
Görüşme 5 
Toplam 38 
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Araştırmanın yapıldığı ilgili işletmeler açısından, araştırmalar en çok 

otel işletmelerini araştırma alanı olarak ele almışlardır. Bunu seyahat 

acenteleri üzerine yapılan araştırmalar takip etmektedir. Ardından 

araştırmanın yapıldığı işletme olarak havayolu şirketinin izlediği 

görülmüştür. Hizmet sabotajından otel işletmeleri kadar söz konusu diğer 

işletmeler de etkilenmektedir. Dolayısıyla seyahat acenteleri ve havayolu 
şirketlerinin hizmet sabotajı algıları da araştırılmalıdır.  
 
Tablo 5. Araştırmanın Yapıldığı ilgili İşletme ve Makale Sayısı 

Araştırmanın Yapıldığı ilgili İşletme Makale sayısı 
Otel  35 
Seyahat Acentesi 2 
Havayolu Şirketi 1 
Toplam 38 

 
Analiz birimi açısından, araştırmalar en çok çalışanları analiz birimi 

olarak ele almışlardır. Bunu yöneticiler üzerine yapılan araştırmalar takip 

etmektedir. Ardından analiz birimi olarak konukların izlediği 

görülmüştür. Hizmet sabotajından işletmeler kadar müşterilerde 

etkilenmektedir. Dolayısıyla müşterilerin hizmet sabotajı algıları da 

araştırılmalıdır.  
 

Tablo 6. Araştırmanın Analiz Birimi ve Makale Sayısı 

Analiz birimi Makale sayısı 
Çalışanlar 36 
Yöneticiler 10 
Konuklar 2 

Not: Bazı araştırmalar birden fazla kaynaktan veri toplanmıştır. 
 
Bölgelere göre makale sayıları incelendiğinde, hizmet sabotajı ile ilgili 

yapılan araştırmaların genellikle Asya bölgesinde gerçekleştiği 

görülmektedir. Ardından Kuzey Amerika, Avrupa, Afrika ve Orta 
Doğu’da çalışmalar yapılmıştır. Bu bulgudan hareketle, araştırmaların 

bölgesel dağılımının birbirinden farklı olup, hizmet sabotajı 

araştırmalarına dünya genelinde ilginin tam anlamıyla gelişme 

göstermediği vurgulanmaktadır. Bu araştırmaya toplam 38 makale dahil 
edilmiştir. Tablo 6, bölge başına düşen çalışma sayısını göstermektedir.  
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Tablo 7. Araştırma Yapılan Bölge ve Makale Sayısı 
Bölge Makale Sayısı 
Kuzey Amerika 6 
Asya  20 
Asya/Kuzey Amerika 1 
Avrupa  5 
Afrika 2 
Orta doğu 3 
Belirtilmemiş  1 
Toplam 38 

 
4. ÖNCÜLLER, SONUÇLAR, ARACILAR VE MODERATÖRLER 

Hizmet sabotajı araştırmalarında kullanılan öncüller, sonuçlar, aracılar 

ve moderatörler incelendiğinde, toplam 26 öncül, 11 aracı, 13 moderatör 

değişken tespit edilmiştir.  Bulgular Tablo 7’de sunulmuştur. Görüldüğü 

gibi, hizmet sabotajın öncülleri yoğun bir şekilde incelenirken, sonuçları 

ihmal edilmiştir. Ayrıca hizmet sabotajı araştırmalarında aracı ve 

moderatör değişkenlerin yeterince kullanılmadığı görülmektedir.  
 

Tablo8. Hizmet Sabotajı Araştırmalarından Öncüller, Sonuçlar, Aracılar ve 

Moderatörler 

Öncüller Sonuçlar Aracılar Moderatörler 

Algılanan müşteri 

kötü muamelesi 
- 

Depresyon Duygu düzenleme 

Düşük iş tatmini - Duygusal 
tükenme 

Duygusal zeka 

Duygusal 
uyumsuzluk 

- Duygusal 
uyumsuzluk 

Etik liderlik 

Duygusal zeka - İntikam 

motivasyonu 
Etik iklim 

Engelleyici 
stresörler 

- İşe Adanma Genel öz yeterlilik 

Etik iklim - İşe 

yabancılaşma 
Hizmet iklimi 

Etik liderlik - İstihdam 

edilebilirlik 
Kişiler arası kötü 

muamele 
Göreceli 

yoksunluk 
- Müşteri sapkın 

davranışları 
Kurumsal itibar 

Güçlendirici 

liderlik 
- Örgütsel 

özdeşleşme 
Lider- üye değişimi 

Hizmet iklimi - Psikolojik 
sözleşme ihlali 

Meslektaşa 

bağlanma 
İdealizm  - Tükenmişlik Örgüt temelli öz 

saygı 
Görecelilik -  Psikolojik sermaye 

İlişkisel çatışma -  Sosyal destek 
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İş güvencesizliği -   
İş tatmini -   
İşe yabancılaşma -   
İşlevsel olmayan 

müşteri davranışı 
- 

  

İstismarcı yönetim -   
Kişi-örgüt uyumu -   
Müşteri odaklılığı -   
Meydan okuma 

stresörleri 
- 

  

Müşteri kaynaklı 

stresörler 
- 

  

Müşteri 

nezaketsizliği 
- 

  

Müşteri sözlü 

saldırganlığı 
- 

  

Müşteriye kötü 

muamele 
- 

  

Temel öz 

değerlendirme 
- 

  

 
5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırma 25 farklı dergide yayınlanan konaklama ve turizm hizmet 

sabotajı çalışmalarını gözden geçirmiştir. Bulgular, söz konusu dönemde 

yayınlanan 38 makaleyi ortaya çıkarmıştır. Bu araştırma aynı zamanda 

yaygın olarak kullanılan teorik bakış açılarını, yöntemlerini, en çok yayın 

yapan dergi ve bölgeleri ortaya koymuştur. Ayrıca hizmet sabotajı 

öncülleri, sonuçları, aracıları ve sonuçlarını belirlemiştir. 
Ulaşılan bulgular, yayınlanan makalelerin yaklaşık olarak yarısının 

konaklama ve turizm alanındaki dergilerde yayınlandığını göstermektedir. 

Dolayısıyla alandaki araştırmacı ve dergilerin hizmet sabotajı 

araştırmalarına daha özen göstermeleri gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca, 

araştırma makalelerinin pek çoğu otel işletmelerini ele alarak incelemiştir. 

Buna istinaden, hizmet sektörünün içinde yer alan restoran, seyahat 
acenteleri, havayolları gibi alanlara yeterince değinilmediği 

gözlemlenmektedir. Konaklama ve turizm alanındaki hizmet sabotajı 

araştırmalarında Kaynakların Korunması Teorisi çok sık kullanılmıştır. 

Bu, bireylerin sahip olduğu kişisel ve sosyal kaynaklarını korumaya 

yönelik, güdülerinin tehdit edilmesi veya ciddi stres yaşamalarını 

varsayan bir teoridir (Ocak ve Güler, 2017).  
Bu araştırmaya dahil edilen araştırma makalelerinin çoğu ampirik 

çalışmalardır. Kullanılan veri toplamı yöntemi olarak en çok anket tekniği 

esas alındığı tespit edilmiştir. Ancak hizmet sabotajının belirleyicilerini 
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ve sonuçlarını detaylı bir şekilde ortaya koymak için nitel araştırmalar 

yapılabilir.   
Elde edilen bulgulara göre, çalışmaların çoğu çalışanları analiz birimi 

olarak kullanmıştır. Bu konukların hizmet sabotajı algılarının büyük 

ölçüde ihmal edildiğini göstermektedir. Bununla birlikte hizmet sabotajı 

davranışı büyük ölçüde işletmenin normlarını ihlale dayalı ve kasıtlı 

olarak işletmedeki bireylerin davranışına bağlıdır (Özdevecioğlu ve 

Aksoy, 2005). Dolayısıyla hizmet sabotajı paydaşlarca görülebilmektedir. 
Bu nedenle araştırmalarda hem çalışanlarda hem müşterilerden hem de 

yöneticilerden veri toplamak yararlı olacaktır.  
Sonuç olarak konaklama ve turizm alanındaki hizmet sabotajı 

araştırmaları eleştirel bir yaklaşımla incelendiğinde birçok çıkarımlarda 

bulunulabilir. Kullanılan teorik perspektiflerin çoğunluğu diğer alanlardan 

alınmıştır. Özellikle turizm endüstrisine özgü teorik perspektiflerin 

geliştirilmesi yararlı olacaktır. Bununla beraber araştırmaların daha önce 

geliştirilmiş teorik bakış açılarını konaklama endüstrisinde test 
etmişlerdir. Alana özgü çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bunun için 

keşfedici sıralı karma yöntem tasarımı tavsiye edilir. Bu tür 

araştırmalarda öncellikle nitel verileri toplanır ve daha sonra nitel 

verilerden hareketle hipotezler oluşturulur ve son olarak hipotezleri test 

etmek için nicel veriler toplanır ve hipotezler test edilir (Creswell ve 
Creswell, 2017). 

Hizmet sabotajı araştırmalarının konaklama ve turizm alanında yeterli 

ilerlemeyi gösterdiğini söylemek zordur. Konaklama ve turizm alanında 

hizmet sabotajı ile ilgili ilk araştırma 2002 yılında yapılmıştır. 2002 ve 

2022 arasındaki 20 yılda sadece 38 çalışma yapılmıştır.  
Bu araştırma ilgili literatüre bazı katkılar sağlamaktadır. İlk olarak bu 

araştırma, hizmet sabotajı araştırmalarının hakkında genel bir görünüm 

sunarak ilgili alana katkı sağlamaktadır. İkincisi, bu araştırma alanındaki 

gelecek araştırma makalelerine yol gösterici potansiyel bilgi boşluklarını 

ortaya koymaktadır. Üçüncüsü, bu araştırma hizmet sabotajının öncülleri 

ve sonuçlarını uygulamacılara göstermektedir. 
Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Araştırmanın 

incelenme aşamasında Scopus ve Web of Science veri tabanı dikkate 

alınmıştır. Bu veri tabanının kapsamlı bir dergi portföyüne sahip olduğu 

bilinmesine rağmen, bazı araştırmalar gözden kaçırılmış olabilir. 

Çalışmada yalnız İngilizce dilinde yayın yapan dergilerin makaleleri 

üzerinde durulmuştur fakat diğer dilerde yayınlanan makaleler çalışmaya 

dahil edilmemiştir.  
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, Burdur ilinin spor turizmi potansiyelini tespit 
etmektir. Araştırmada veriler nitel araştırma yöntemlerinden görüşme 

tekniğiyle elde edilmiştir. Araştırma kapsamında 01.05.2022-30.06.2022 
tarihleri arasında Burdur’daki dört turistik tesis yöneticisi, dört kamu 
kurumu yöneticisi ve dört akademisyenle görüşme yapılmıştır. 
Görüşmeden elden veriler içerik analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, spor 

turizmi yatırımları, küçük spor organizasyonların başlaması, çeşitli 

kamplar için takımların gelmesi, spor turizmini destekleyen doğal, tarihi ve 

kültürel çekicilikler ile Burdur’un spor turizmi potansiyeli yüksektir. 

Ancak, spor turizmin gelişiminde tanıtım sorunu, büyük organizasyon 

eksikliği, spor turizmi paydaşlarının koordinasyon eksikliği, maliyet artışı, 

alt ve üst yapı eksikliği en büyük engellerdir. 
Anahtar kelimeler: Spor, Turizm, Burdur. 
 

EVALUATION OF THE BURDUR PROVINCE IN CONTEXT 
OF SPORTS TOURISM POTENTIAL 

 
ABSTRACT 
The aim of this study is to determine the sports tourism potential of Burdur 
province. In the research, the data were obtained by interview technique 
from qualitative research methods. Within the scope of the research, 
interviews were conducted with four managers of tourist facilities in 
Burdur, four managers of public institutions and four academicians 
between 01.05.2022-30.06.2022. Content analysis was performed the data 
from the interview. As a result, Burdur has a high potential for sports 
tourism with sports tourism investments, the start of small sports 
organizations, the arrival of teams for various camps, natural, historical and 
cultural attractions. However, the problem of promotion, lack of large 
organization, lack of coordination of sports tourism stakeholders, cost 
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increase, lack of infrastructure and superstructure are the biggest barriers 
in the development of sports tourism. 
 
1. GİRİŞ 

 Günümüzde turizme katılım sağlayan bireylerin turizm tercihleri 

ihtiyaçlarına göre farklılık göstermekte ve deniz, kum, güneş turizmi ile 
sınırlı kalmamaktadır (Karadeniz & Güdük 2020). İnsanların, aktif bir 

şekilde boş zaman değerlendirme, gidilen yerlerde farklı deneyimler 

edinme duygusu ile seyahatleri geleneksel turizm yerine alternatif turizm 
türlerini ön plana çıkarmaya başlamıştır (Yeşil, 2015). Alternatif turizmi 
yoğun talebin olduğu farklı turizm destinasyonlarında, farklı turizm türleri 

ortaya çıkarmıştır (Diker, Çetinkaya & Cinkara 2016). Bu turizm 
türlerinden biri de sportif aktivitelere aktif veya pasif katılımı içeren spor 

turizmidir (Argan, 2004; Akyol & Akkaşoğlu, 2021).  
Sporun popülerliğinin ve yatırımlarda artış yaşanması sonucu dünya 

çapında spor turizmi payı artmıştır (Aylan, 2020; Bayraktar, Aksakallı & 

Selçuk 2017). Günümüzde spor turizmi 200 milyar dolarlık bir ekonomik 

büyüklüğe ve küresel turizm sektörü içerisinde %10 dan daha büyük bir 

paya sahiptir (Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştay Raporu, 2021). Spor 
turizmi kazançlı bir turizm çeşidi olması nedeni ile bazı kentler, alt yapı ve 

üst yapı yatırımlarını şekillendirerek kendilerini spor kenti olarak 
tanıtmaktadır (Hazar, 2007; Akın 2015). Bu çalışmada Burdur’un spor 

turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Spor Turizmi 

Spor, bireysel veya grup halinde yapılabilen, kendi içinde belirli 

kuralları olan, fiziksel ve zihinsel yeteneklerin gelişimini sağlayan, 

genellikle yarışmaya dayalı bir eğitim ve eğlence faaliyetleri grubudur 
(Atasoy & Kuter, 2005:13).  Spor turizmi, sporla ilgili faaliyetlere katılmak 

veya bu faaliyetleri izlemek için yapılan seyahat deneyimini ifade 

etmektedir (Ross, 2001). Spor turizmi aktif spor turizmi, etkinlik spor 
turizmi ve nostalji spor turizmi olarak üçe ayrılmaktadır. Aktif spor turizmi 

genel olarak insanların herhangi bir spor türünü yapmak amacı ile seyahat 

etmeleri (Aylan 2020), etkinlik spor turizmi sportif faaliyetlere seyirci 
olarak katılımı (Gibson 1998) ve nostalji spor turizmi, sporla ilgili ünlü 

cazibe merkezlerine ziyaret etmeyi içermektedir (Ross 2001:4). 
Spor turizmi, spor turistlerini seyahate yönlendiren sportif faaliyetlerin 

ve etkinliklerin türüne göre havada, karada ve suda gerçekleştirilen spor 

turizmi türlerine ayrılmaktadır (Hazar 2007; Aylan 2020:105). Hava sporu 
turizmi içerisinde yer alan spor turizmi türleri incelendiğinde yamaç 

paraşütü (paragliding),yelken kanat (hang-gliding), sıcak hava balonu (hot 
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air balloon), mikrolayt (microlight), planör, model uçak gibi hava sporu 

türlerinin ön plana çıktığı görülmektedir (Ören 2018:19). Kara da 
gerçekleşen spor turizmi çeşitleri ise futbol turizmi, golf turizmi, trekking 

turizmi, kaya tırmanışı turizmi, binicilik, canyoning ve canyoneening 
turizmi, jeep safari turizmi, bisiklet turizmi ve kış sporları turizmidir. Suda 

gerçekleşen spor turizmi türleri akarsu spor turizmi, deniz sporları turizmi 

(su topu, su kayağı, rüzgâr sörfü, motor yarışları, yüzme) su altı dalış 

turizmi olarak çeşitlilik göstermektedir (Aylan 2020). Diğer spor turizmi 

çeşitleri ise olimpiyat sporları turizmi, mağaracılık turizmi, motor sporları 

turizmi (ralli, rallikros, tırmanma, pist, motosiklet vb.), av turizmi gibi 

sıralanabilir (Hazar, 2007). 
 

2.2. Burdur’un Spor Turizmi Potansiyeli 
Burdur İlinde spor turizmi ile ilgili alt yapı çalışmaları 

gerçekleşmektedir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde 

yer alan Lavanta Tepesi Otel ve MAKÜ Spor-Toto Stadyumu (antrenman 
salonları, spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, açık spor sahaları)  

tesisleri mevcuttur. (https://sporargem.mehmetakif.edu.tr). Bunun dışında 

Gazi Atatürk stadyumu, burdur spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, 

kışla semt sahası, tenis kortları ve salda kayak merkezi mevcuttur. 
Salda Gölü, kumu, rengi, manzarası, temiz doğası, ormanları ve kamp 

yerleriyle alternatif etkinlikler sunan, Burdur’un sahip olduğu önemli bir 

doğal değerdir. Salda Gölü yelken, kano, rüzgâr sörfü, foto-safari, göl turu, 

sualtı dalış, yüzme vb. imkânlar sunmaktadır. Salda Kayak merkezi ise kış 

sporları turizmi için şehrin önemli bir merkezi konumundadır. Burdur Gölü 

güneyinde bulunan Avşar Tepesi ise yamaç paraşütü yapmak isteyenlerin 

uçuş bölgesidir. Bunların yanı sıra çeşitli yürüyüş ve bisiklet parkurları, 

avlak alanları, kuş gözlem yerleri, at biniciliği alanları ile yerli ve yabancı 

turistlere geniş imkanlar sağlamaktadır (Burdur İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 2022). 
Coğrafi özelliklerinin yanı sıra Burdur İli tarihi ve gezilecek yerler 

bakımından zengin bir destinasyondur. İmparatorların gözde şehri 

Sagalassos ve gladyatörlerin şehri Kibyra Burdur ilinde yer almaktadır. 

(Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2022). Ayrıca Burdur İli sahip 

olduğu müzeler, ören yerleri, hanlar, hamamlar, camiler, kütüphaneler, 

mağaralar, köprüler çeşmeler gibi yapılarıyla da değerli bir turizm 

destinasyonudur. Görüşmeden elden veriler içerik analizi ve Maxqda 
programı yardımıyla kelime bulutu ve kod haritası yapılmıştır. 
 
3. YÖNTEM 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği 

kullanılmıştır (Altunışık & diğ., 2015). Araştırma verilerinin toplanma 
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sürecinde yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme formu 

kullanılmıştır. Görüşme soruları, Karadeniz & Güdük (2020), Akyol & 

Akkaşoğlu (2021), Turgut (2021)’un çalışmalarından yararlanılarak 

hazırlanmıştır (Bkz, Tablo 1). Araştırmada görüşmeler 01.05.2022 ve 
15.06.2022 tarihleri arasında ildeki spor turizmi paydaşları ile ortalama 40 
dakikada not tutularak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada dört turistik tesis 

yöneticisi (3 otel, 1 seyahat acentesi), dört kamu yöneticisi (2 İl Gençlik ve 

Spor Müdürlüğü, 1 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 1 Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Müdürlüğü) ve üniversiteden dört akademisyen (2 Spor 
Bilimleri Fakültesi, 2 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO.) olmak üzere 

toplam on iki kişi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  
 
Tablo 1. Görüşme Soruları 

Soru 1 Spor turizmi size ne ifade etmektedir? 

Soru 2 Burdur’un spor turizmi potansiyeli olduğunu düşünüyor musunuz? 

Soru 3 Burdur’da hangi spor turizmi türleri gerçekleşmektedir? 

Soru 4 Burdur’da spor turizmi için kullanılan ve kullanılabilecek kaynaklar nelerdir? 

Soru 5 Burdur'da spor turizmi organizasyonlarına kimler katılmaktadır? 

Soru 6 Burdur'un spor turizmi için yeterli tanıtım yapılmakta mıdır? 

Soru 7 Burdur'da spor turizmi türleri ve organizasyonları için yeterli tesis var mıdır? 

Soru 8 Burdur'daki spor turizminin bölgesel kalkınmaya etkileri var mıdır? 

Soru 9 Burdur'da spor turizmi hareketlerini olumsuz etkileyen durumlar var mı? 

Soru 10 Burdur ilinin spor turizmi potansiyelinin gelişmesi için neler yapılmalıdır? 

 
4. BULGULAR 
4.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların %83,3’ü erkek ve diğer %16,7’lik kısım kadınlardan 

oluşmaktadır. Katılımcıların %33,3 25-34 yaş, %66,7’si 34-50 yaş 

aralığında, %67,7’si evli %33,3’ü bekârdır. Katılımcıların %8,3’ü lise, 

%25’i lisans, %41,7’si yüksek lisans ve %25’lik kısım ise doktora 

mezunudur. Katılımcıların %50 üst kademe yönetici, %25’i orta kademe 

yönetici ve %25’i alt kademe yönetici olarak çalışmaktadır. 
 
4.2. Görüşmelere İlişkin İçerik Analizi Bulguları 

Katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerde katılımcıların yarı 

yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorulara verdiği cevaplar 
aşağıda yer almaktadır. 
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Tablo 2. Görüşme Bulguları 
Soru 1 “Katılımcıların çoğunluğu spor turizmini sportif faaliyetler 

gerçekleştirilebilecek yerlere seyahat ve sportif faaliyetlerekatılım sonucu 
ortaya çıkan turizm çeşididir.” Katılımcıların cevaplarından hareketle, spora 

ilgi duyan kişi ya da grupların sportif faaliyetlere katılımı veya sportif 
etkinlikleri izleme amacıyla bulunduğu bölge dışına seyahat etmesi spor 

turizmidir. 
Soru 2 Katılımcıların çoğunluğu Burdur ilinin spor turizmi için potansiyele sahip 

olduğu görüşündedir. Burdur’un konumu, havası, coğrafi ve doğal kaynakları 

bakımından spor turizmi için potansiyele sahip olması.” 
Soru 3 “Katılımcıların çoğunluğu havada, karada ve suda gerçekleştirilebilecek pek 

çok spor turizmi çeşidinin Burdur’da gerçekleştiğini belirtmişlerdir. Salon 

sporlarının ve müsabakaların yanında en çok tercih edilen spor türü futboldur. 
Futbol takımı kamplarının ivme kazandığı (Alanyaspor, Antalyaspor, 
Denizlispor, Bodrumspor), Lavanta Tepesi Hotel ve Makü Spor Toto 

Stadyumunun açılması.” 
Soru 4 “Katılımcıların çoğunluğu Burdur ili ve ilçelerinde spor turizmi için uygun 

doğal kaynakların (göller, barajlar akarsular, mağaralar) ve spor tesislerinin 

bulunduğunu ifade etmişlerdir.” 
Soru 5 “Katılımcıların çoğunluğu ulusal ve uluslararası katılımın sağlandığı yönünde 

görüşlerini bildirmişlerdir. Katılımlar düzenlenen organizasyona göre 

değişiklik göstermektedir. Futbol takımlarının ve diğer dallardaki spor 

takımlarının da kamp dönemi için Burdur’u tercihi ettiklerini ifade 

etmişlerdir.” 
Soru 6 “Katılımcıların çoğunluğu Burdur’da spor turizmi türleri için yeterli tanıtımın 

yapılmadığını ifade etmiştirler. Bazı katılımcılar ise yeterli tanıtım yapıldığı 

görüşündedirler.” 
Soru 7 “Bazı katılımcılar spor tesisi sayısının yeterli, konaklama işletmelerinin 

sayısının yetersiz olduğunu belirtirken, bazı katılımcılar konaklama 

işletmelerinin sayısının yeterli, spor tesisi sayılarının yetersiz olduğunu 

belirtmişlerdir.  Katılımcıların diğer bir çoğunluğu ise Lavanta Tepesi Otel ve 

Makü spor tesislerini örnek göstererek bu yönde büyük yatırımların yapıldığı 

görüşündedir.” 
Soru 8 “Katılımcıların çoğunluğu gerçekleştirilen organizasyonların iş olanaklarını 

arttırdığını, istihdam sağladığını, sporcuların gençlere rol model olduğunu ve 

gençlerin spora teşvik edilmesini sağladığını ve il ekonomisinin canlandığını 

ifade etmişlerdir.” 
Soru 9 “Katılımcıların çoğunluğu yeterli tesis ve konaklama işletmemesinin 

olmaması, yeterli tanıtımın yapılmaması, gerekli alt yapı ve üst yapı 

çalışmalarının yeterli olmaması ve turizm paydaşları arasında koordineli bir 

çalışma ortamının olmamasını spor turizmi hareketlerini olumsuz etkileyen 

durumlar olarak belirtmişlerdir. Genel anlamda çevresel faktörlerin (hava, 
iklim, çevre, doğa) iyi olmasına karşılık turisti bölgede tutacak eğlence, 
alışveriş imkanlarının az olduğu görüşlerindedir.” 

Soru 10 “Katılımcıların çoğunluğu öncelikle tanıtım ile alt ve üst yapı çalışmalarının 

artmasını, turizm paydaşları arasında koordineli bir iş birliğinin sağlanması 

gerekliliğini ifade etmişlerdir. Bazı katılımcılar ise konaklama işletmelerinin 

ve spor tesislerinin arttırılması gerekliliğini belirtmişlerdir.” 
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Görüşme veri dosyasını oluşturan 2445 kelime arasından en az 8 defa 

geçen 38 kelime ile kelime bulutu yapılmıştır. Kelime bulutu 

oluşturulurken bir, için, kadar, ancak, ve, gibi sözcükler analize dâhil 

edilmemiştir. 

 
Şekil 1. Kelime Bulutu 

 
Şekil 1’de spor, Burdur, turizm, konaklama, tesis, göl, lavanta, doğal, 

futbol, trekking, bisiklet, paraşüt, yüzme, güreş, salda, antik, tanıtım, makü, 

üniversite, potansiyel, alt, üst ve yapı gibi sözcükler daha çoğunluktadır.  
 

 
Şekil 2. Burdur Spor Turizm Potansiyeli Kod Haritası 

 
Şekil 2 Burdur spor turizmine ilişkin dört temanın sıklığını ve bu temalar 

arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Sarı renkli küme “spor salonları”, 

“potansiyel”, “alt-üst yapı”, “makü üniversite”, ikinci mavi küme “tanıtım” 

“konaklama”, “spor tesisi” ve “futbol”, üçüncü yeşil küme “lavanta tepesi 
Hotel”, “Burdur” “spor turizmi” ve “salda gölü” ve son açık mavi küme 

“futbol “antik kent”, “terekking” göl/leri” dağları” ve “yamaç paraşütü” 

kodlar arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 
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5. SONUÇ 
Araştırma sonucunda, Burdur ilinin konumu itibari ile diğer büyük 

illerin geçiş güzergahında olmasının Burdur için büyük bir avantaj olduğu, 

diğer illere gelen turistlerin Burdur’un kültürel, tarihi, doğal yerleri ziyaret 

ettikleri belirlenmiştir.  
Sahip olduğu doğal kaynaklarının (göller, akarsular, dağlar, yaylalar, 

ovalar vb.) spor turizmi için büyük bir önem arz ettiği ve Burdur’da 

bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Tesisleri ve Şehir 

merkezinde bulunan spor tesislerinin çeşitli spor etkinlikleri için 

kullanıldığı ve ileride de kullanılabileceği belirlenmiştir.  
Burdur’ da düzenlenen organizasyonlara katılımın genellikle yurtiçi ve 

yurt dışından sağlandığı belirlenmiştir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

içerisinde bulunan Lavanta Tepesi Otelin ve spor tesislerinin spor 
takımlarının (futbol takımları, uluslararası rugby takımları, squash 

takımları, güreş takımları, basketbol takımları) kamp dönemleri için tercih 
etmektedir. 

Burdur’da spor turizmi türleri için yeterli tanıtımın yapılmadığı 

belirlenmiştir. Tanıtım eksikliğinin nedenleri olarak turizm paydaşlarının 

koordineli bir çalışma içinde olmaması, yeterli alt yapı ve üst yapının 

sağlanamamış olması saptanmıştır. 
Burdur ilinde yeterli spor tesisinin bulunduğu, konaklama işletmeleri 

açısından bakıldığında ise Lavanta Tepesi Otelin açılması ile büyük bir 

aşama kaydettiği ve spor turizmi başlangıç seviyesi için yeterli kapasitenin 

olduğu belirlenmiştir. 
Spor turizminin ve spor turizmi ile ilgili düzenlenen organizasyonların 

ilde ekonomik hareketlilik sağladığı belirlenmiştir. İle gelenlerin 

konaklama sağlaması konaklama işletmeleri için, şehir içinde gezmesi, 

alışveriş yapması, yiyecek içecek işletmelerinden hizmet alması esnaf için 

ekonomik anlamda olumludur. İlde istihdam artışına sebep olduğu, rol 

model sporcular sayesinde gençlerin spora teşviki sağlanmaktadır. 
Burdur ilinde spor turizmi hareketlerinin olumsuz etkilendiği durumlar 

incelendiğinde, yeterli tanıtımın olmaması, alt ve üst yapı eksikliği, turizm 

paydaşları arasında koordinasyon eksikliği, sürekli maliyetlerin artışı, 
sporcu ödeneklerinin kısıtlı olması, bölgede profesyonel takım sayısının az 

olması, ili tanıtıcı büyük organizasyonların düzenlenmemesi ve çevre 

illerin bu konuda Burdur’dan gelişmiş olmasıdır. 
Çalışma sonucunda Burdur ilinin spor turizmi için potansiyele sahip 

olduğu belirlenmiştir. Bu potansiyelin geliştirilebilmesi için alt ve üst yapı 

eksikliğinin giderilmesi, tanıtım faaliyetlerinin artması, kamu ve özel 

sektörün iş birliği yapması, turizm paydaşları arasında koordineli bir 
çalışmanın sağlanması, nitelikli personel yetiştirilmesi ve yerel halkın spor 

turizmi için farkındalığının arttırılması gereklidir.  
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ÖZET 
Araştırmanın amacı, spor turisti ağırlayan işletmelerin menülerinde yerel 

yiyeceklerin rolünü incelenmesidir. Araştırmada spor turisti ağırlayan otel 

yöneticilerinden alınan verilerle analize tabi tutulmuştur. Araştırma nitel 

araştırma yöntemlerinden doküman analizi ile ele alınmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre, spor turisti ağırlayan otellerin menülerinde yerel 

yiyeceklerin rolünün yok denilecek kadar az olduğu bu durumun yerel 

ürünlerin tüketimi ve tanıtımı noktasında olumsuz sonuçlar oluşturduğu 

ortaya çıkarılmıştır.  
Anahtar Kelime: Spor turizmi, Yerel yiyecek, Antalya, Kamp otelleri. 
 

THE PLACE OF LOCAL FOODS IN THE MENUS IN HOTEL 
ENTERPRISES THAT WELCOME SPORTS TOURISTS: 

ANTALYA CASE 
 
ABSTRACT 
The aim of the research is to examine the role of local foods in the menus 
of businesses that host sports tourists. In the research, the data obtained 
from the hotel managers who host sports tourists were analyzed. The 
research was handled with document analysis, one of the qualitative 
research methods. According to the results of the research, it has been 
revealed that the role of local foods in the menus of the hotels that host 
sports tourists is negligible, and this situation has negative consequences 
for the consumption and promotion of local products.  
Keywords: Sports tourism, Local food, Antalya, Camping hotels. 
 
1. GİRİŞ 

Dünya Turizm Örgütü (WTO, 2010) spor turizmini, tüketicilerin spora 

pasif veya aktif katılım için yapılan bir seyahat olarak tanımlamıştır; bu 
tanıma göre spor, seyahatin başlıca motivasyon nedenidir. Spor turizmi 



254 

söz konusu olduğunda, farklı katılım türleri vardır. Spor turistleri spora 

aktivitesine katılmak (aktif katılımcılar), spor aktivitesini izlemek (pasif 

katılımcılar) veya çeşitli spor ve sporla ilgili cazibe merkezlerini ziyaret 

etmek için seyahat ederler ve bu faaliyetler seyahat için birincil veya 
ikincil güdüler olabilir (Peric vd., 2019; Fairley, 2003). Spor turizminin 
turizm destinasyonlarının gelişiminde çok önemli bir rol oynayabileceği 

yaygın olarak kabul edilmektedir. Özellikle kıyı destinasyonları, fiziksel 

özellikleri nedeniyle spor turizmi için uygundur ve ziyaretçilere çeşitli 

doğal cazibe unsurları; örn. deniz, nehirler, lagünler vb. sunarlar 
(Carneiro vd., 2016). Bu durum da ülkemizde bulunan Antalya 
destinasyonunu spor turizmi açısından elverişli ve çekici hale 

getirmektedir. 
Spor turizmi, Antalya’da deniz, kum, güneş turistlerini destekleyici 

olarak veya bu turistlerin olmadığı aylarda da fırsatları sürdürmek için 

giderek daha önemli hale geliyor. Antalya, sahip olduğu coğrafi ve doğal 

avantajlarının yanı sıra kolay ulaşımı ve spor turizmine elverişli 

tesisleşmesi, kenti spor turizmi kapsamında en çok tercih edilen 
destinasyonlardan biri haline gelmektedir. Destinasyonda, basketbol, 
futbol, hentbol, voleybol, tenis, golf, yüzme ve bisiklet gibi pek çok spor 

dalında ulusal ve uluslararası düzeyde spor organizasyonları 

düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra sualtı sporları, yamaç paraşütü, 

dağcılık, rafting, motocross, kayak, gibi farklı alanlarda da amatör ve 

profesyonel sporcuları kapsayan organizasyonlar düzenlenmektedir. 640 
km sahil bandına sahip Antalya kıyıları, yatçılık, yelkenli, deniz kayağı, 

parasailing, rafting ve sörf gibi su sporlarına da ev sahipliği yapmaktadır 
(Akdeniz ve Sert, 2018). Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda ülkenin 

futbol ve basketbol takımları; sezon arası kampları, sezon arası turnuva 

organizasyonları ya da antrenman programları için spor turizmi alanında 

hizmet veren otellerin bulunduğu Antalya'ya gelmektedir (Yeşil, 2015). 
Antalya'nın spor turizminde önemli bir destinasyonu olmasına katkı 

sağlayan spor branşlarından biri de golftür. Kent, golf sporu ve turizmi 
adına gerçekleştirilen yatırımlar sonrası hizmete giren nitelikli tesis ve 

uluslararası standartlardaki golf sahaları barındıran otelleri sayesinde 
dünyadan çok sayıda turist çekmektedir. Antalya'nın Serik ilçesinde 

konumlanan Belek turizm bölgesi, ülkemizin en önemli golf turizmi 

destinasyonudur (Yeşil, 2015). 
Destinasyonda yapılan yatırımlar sonucu nitelikli tesisleşme ile 

Antalya, spor turizminde önemli bir cazibe merkezi olmuştur. Oteller, 
modern turizm altyapısının ayrılmaz bir parçasıdır (Yeşil, 2015). 
Turizmin sosyal rolünün büyümesi ve dünya çapında çeşitli dallara 

ayrılarak gelişmesi, otelleri amaçlarına ve işlevsel profillerine göre 

kategorilere ayırmayı uygun hale getirdi. Spor turizmi alanında hizmet 
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veren oteller, bir destinasyon için önemli bir yer tutar. Bu tür oteller, 

amaçları dinlenme, eğlence ve temel olarak rekreasyon faaliyetlerine 
katılma olan turistlerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır (Borodai vd., 2020; 
Costa vd., 2004). 

Her otelde olduğu gibi, spor turizmi alanında hizmet veren 

otellerde de sunulan yemekler turistlerin memnuniyeti için önemlidir. 
Yerel yemekler, birçok bölgede kültürel miras açısından önemli yer 

tutmaktadır(Björk & Kauppinen-Räisänen, 2016). Ancak Türkiye’de otel 
işletmeleri misafirlerine uygun görmedikleri için menüsünde yerel 

yiyeceklere yaygın bir şekilde yer vermemektedir. Bu durumda yerel 
konaklama işletmelerinin yöresel gastronomik kimliği ne kadar 

yansıtabildiği konusunda soru işareti yaratmaktadır(Aydın & Çalışkan, 

2021; Ginigen vd., 2022.; Özkeşkek vd., 2020). Bu çalışmada da Antalya 

bölgesinde spor turizmi alanında hizmet veren otel işletmelerinin yerel 

yiyecekleri menülerinde ne kadar yaygın kullandığı ve bölgenin yöresel 

gastronomik kimliğini ne kadar yansıtabildiğine dair keşifsel bir araştırma 

yapılmaktadır. 
 
2. SPOR TURİZMİ HİZMETİ VEREN OTELLER VE 

ÖZELLİKLERİ 
Spor turizmine yönelik hizmet veren oteller temelde iki gruba ayrılır. 

Birincisi: spor tesisi bünyesindeki turistik otellerdir. Belirli sporlara 

hizmet etmeksizin genel spor yönelimine sahip pasif spor turistlerini 
ağırlamaya yönelik çalışmaktadırlar. Bu tür oteller işlevsel ve altyapısal 

olarak standart tatil otellerinden ayrılmazlar. İkincisi; Tatil yeri türündeki 

spor turizmi otellerdir. Bu tür oteller, tek bir yerde nispeten uzun süre 

kalmak ve dinlenmek için uygun hizmet vermektedirler. Bu tür oteller, 

misafirlere belirli spor türlerine aktif katılım fırsatı sağlamak için uygun 

doğa ve iklim koşullarına sahip tatil beldelerine yerleşmişlerdir (Borodai 
vd., 2020). Antalya’nın kışın ılıman iklime sahip deniz kıyılarına 
yerleşmiş olan spor turizmine yönelik hizmet veren otelleri, kış 

mevsiminde spor (özellikle futbol) takımlarının konaklaması ve sporcular 

için kampların düzenlenmesi için elverişlidir. Bu nedenle, bu oteller 
mevsimsel dalgalanmalardan daha az etkilenmektedirler. Tatil sezonunda 
turistlere hizmet verirken sezon dışı dönemde de amatör ve profesyonel 

sporculara hizmet vermektedirler. 
Bu nedenle, spor turizmi otelleri, ekonomik potansiyelleri açısından 

standart tatil otelleriyle karşılaştırıldığında bazı avantajlara sahiptir. Spor 

turizmi otellerinin alanı standart tatil otellerine göre çok daha büyük 

boyutlara sahiptir. Bu nedenle bu oteller içerisinde çok çeşitli spor 

sahaları ve golf alanlarına ev sahipliği yapabilmektedir. Antalya 
bölgesinde spor turizmine yönelik hizmet veren oteller: açık ve kapalı 
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olimpik yüzme havuzları, uluslararası standartlara uygun boyutlarda 
futbol sahaları, golf sahaları, tenis kortları ve profesyonel sporculara 
hizmet edebilecek düzeyde fitness salonlarına ev sahipliği yapmaktadır. 
Örn: Sirene Belek Hotel, Titanic Deluxe Golf Belek, Regnum Carya Golf 

Resort, Kaya Palazzo Golf Resort, Papillon Sports Center, Miracle Resort 
Hotel. Bu otellerden bazıları aynı zamanda basketbol, voleybol, futsal, 

hentbol gibi sporların yapılabildiği kapalı spor salonlarına sahiplerdir. 

Örn: Gloria Sports Arena. Bu tür otellerin pek çoğu sporcu tedavisi ve 
sporcu sağlığının iyileştirilmesi için özel personel ve odalara sahiptir. 
Örn: SPA merkezleri, masaj odaları, sporculara özel diyet yemekleri 
sunan yemek tesisleri vb. Aynı zamanda tatil sezonu boyunca, bu otellerin 
işlevsel ve planlı yapısı turistlere çok çeşitli eğlence, kültürel etkinlikler 
ve tesisler (dinlenme, boş zaman etkinlikleri ve dinlenme salonları, 

bilardo salonları, gece   kulüpleri, çocuk oyun odaları, konferans ve 

toplantı odaları, çok amaçlı salonlar) sunmaktadır. 
 
3. YEREL YİYECEK 

Turizmde önemli bir çekicilik kaynağı olan yerel yiyecekler, 

destinasyonlar, bölgeler ve ülkeler tarafından restoran ve oteller aracılığı 

ile destinasyon markalaşması gibi pazarlama faaliyetleri ve genel olarak 

bölgesel kalkınma için kullanılmaktadır (Björk & Kauppinen-Räisänen, 

2016; Morris vd., 2020). Her ülke kendi ulusal ve bölgesel ikonik 

yemekleri ile karakterize edildiğinden, yerel yiyecek kavramı yaygınca 

çalışılan ve bilinen bir kavramdır. Yerel yiyeceği kısaca: ‘’belirli bir 

yörede yetişen ürünlerle, o yöreye has üretim, pişirme, ve sunum 

teknikleri ile hazırlanmış olan ve o yöreye has bir şekilde tüketilen 

yiyecekler’’ olarak tanımlayabiliriz (Kim vd., 2009). 
Yemek artık sadece fizyolojik bir ihtiyaç olarak değil, bir 

destinasyonun özelliği olarak kabul edilmekte ve bunun sonucunda, bir 

destinasyonun markalaştırılması ve tanıtılmasında güçlü bir araç olarak 
kullanılmaktadır (Björk & Kauppinen-Räisänen, 2016; Eren, 2018). Yerel 
yiyecekler, bir destinasyonun gastronomik kimliğini oluşturan ögelerden 

en önemlisidir. Bir destinasyonun sayısız otantik ve kendine has yerel 

yiyecekleri, bu destinasyonun turist deneyimi için otelleri, müzeleri, 

kültürel ve doğal güzellikleri kadar önemlidir. Çok sayıda turisti bu 

turistik yerlere tekrar tekrar dönmeye ikna eden şey, kendine has ve başka 

yerde deneyimlenemeyecek yerel mutfaklarının çekiciliğidir (Fox, 2007; 
Harrington, 2005; Şengül & Kurnaz, 2021). 

Antalya yöresinin yerel yemek kültürüne bakıldığında ise: Yörük 

yemek alışkanlığı ve Akdeniz yemek kültürünü birleştiren özel bir 

mutfağa sahiptir. Antalya yemekleri, bölgede yaygınca yetişmesinden 

ötürü sebze ve deniz ürünleri ağırlıklıdır. Aynı şekilde bölgede çokça 
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yetişen narenciye çeşitlerinden yapılan reçelleri ile ünlüdür. Antalya 

mutfağına Yörüklerin en önemli katkısı ise yoğurttur. Kente 1924’te 

mübadele ile gelen Girit göçmenlerinin getirdiği yemek kültürü de 

Antalya mutfağına baskın olarak yansımıştır. Doğadan çok iyi yararlanan, 

ağırlıkla bitkisel beslenmeye dayanan bu mutfağa daha sonra “Akdeniz 

tipi beslenme tarzı” adı verilmiş ve modern tıbbın önerdiği sağlıklı 

beslenmenin örneği olmuştur (Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

2022.; Hüseyin Çimrin, 2006; T.C. Antalya Valiliği, 2022). 
 
4. YÖNTEM 

Çalışmanın amacı çerçevesinde spor turisti ağırlayan ve tesisleşme 

noktasında buna uygun olan otellerin menülerinin içeriğinde yer alan 

bilgilere ulaşılmış ve Antalya’nın tescilli yerel yemeklerinin otel 

menülerindeki yeri genel olarak ortaya çıkarılmıştır. Araştırmada 

doküman inceleme kullanılmış olup konuyla alakalı bilgilerin var olduğu 

materyaller ışığında araştırma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

nitel araştırma yöntemlerinden doküman taraması analizine yer 

verilmiştir.  
Doküman tarama, konuyla ilgili her türlü yazılı nitelikteki kaynaklarla 

alakalıdır (Kozak, 2018). Bu çalışmada da otellerin menülerine ulaşmada 

spor turisti ağırlayan 5 otelin mutfak yöneticilerinden menüler talep 

edilmiştir. Erişilen bilgilerin analizinde ise içerik analizine 

başvurulmuştur. İçerik analizi, yazılı çerçevedeki bilgilerin sistematik bir 

şekilde ve bütüncül amaca hizmet edici tarzda analiz edilmesi yöntemidir 

(Bal, 2016:258). Çalışma evreni Antalya da yer alan spor turisti oteller 
olmuştur. Araştırma da yargısal örneklem kullanılmıştır. Söz konusun 

örneklemin kullanılmasının sebebi spor tesisleri olan otellerin 

menülerinin ele alınmasıdır. Araştırmacılar tarafından belirlenen spor 

turisti ağırlayan yaklaşık 20 otelden 5 tanesinden dönüt alınabilmiştir. 

Araştırma kapsamında Antalya ilinde yer alan spor turisti ağırlayan 

işletmelerden menüler alınıp inceleme yapılmıştır. 
 
5. BULGULAR 

Araştırma kapsamında 5 otelin mutfak yöneticisinden ve Antalya iline 

ait olan tescilli coğrafi işaret alan yerel ürünler ele alınmıştır. Menüler 

kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeğinde açık büfede sunulan 

ürünlerle tescilli olan ürünler karşılaştırılmıştır.   
 
 
 
 



258 

5.1. Antalya ilinin tescilli coğrafi işaret almış yerel ürünleri ve 
yemekleri 
 
Tablo 1. Mahreç ve menşe ismi alan yöresel ürün ve yemekler 

Menşe adı ve Mahreç ismi Yöresel Yemekler 
Alanya Avokadosu Göce Çorbası 
Alanya Muzu Yarpızlı Çorba 
Alanya Yenidünya Eriği Yarma Tarhana Çorbası 
Antalya Kabak Tatlısı Testi Kebabı(Kaynama) 
Alanya Gülüklü (Hülüklü) Çorbası Softalar Aşı 
Antalya Bergamot Kabuğu Reçeli Tepsi Böreği 
Antalya Piyazı Kıvrım ( Sarıburma ) 
Antalya Serpme Böreği Pelize 
Antalya Tavşan Yüreği Zeytini Bestel (Pestil-İncir Reçeli) 
Antalya Turunç Kabuğu Reçeli Kölle 
Finike Portakalı Askolibrus - Kenger ( Şevket Bostanı - 

Şevket-i Bostan - Akkız ) 
Korkuteli Karyağdı Armudu Okka Kabağı ( Girit Kabağı ) 
Manavgat Altın Susamı Yahnera ( Karışık ot yemeği) 

Kaynak: Türk Patent Kurumu, 2022; Antalya Valiliği, 2022 

 
Yukarda belirtilen tablo içerisinde resmi kurumlarca belirlenmiş olan 

ürünler yer almıştır. Antalya ilinde yöresel ürün olarak tüketilmektedir. 

Böylece bu ürünlerin spor turizm otellerindeki rolü ele alınacaktır. 
 
5.2. Otellerin menüleri 

Spor turisti ağırlayan otellerden menüler toplanmıştır. Bu çerçevede bu 

menüler tablolaştırılarak ele alınacaktır. Araştırma da üç ana öğün 

üzerinden gidilmiştir. Gerekli tablo aşağıda yer almaktadır. 
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Tablo 2. Otellerin günlük menüleri 
Kahvaltı 

Çorba, domates, salatalık, biber, maydanoz, süzme bal, petek balı, vişne, çilek, süt, 

incir, patlıcan, ayva reçeli, helva, çikolata, menemen, soslu sosis, sucuk, sahanda 

yumurta (türleri), haşlanmış yumurta hellim peyniri, beyaz peynir, tulum peyniri, çiçil 
peyniri, kaşar peyniri, çivil peyniri, mozzarella peyniri, siyah zeytin, yeşil zeytin, 

biberli ve portakal kabuklu zeytin, kırık zeytin, salam, jambon türleri ,tereyağı, mısır 

gevreği,  kaymak, simit çeşitleri, poğaça çeşitleri, mini pizza, kruvasan 
su böreği,  patatesli peynirli, boşnak böreği  ve gül böreği, ekmek çeşitleri, fındık, 

ceviz, badem, kuş üzümü, tahin, pekmez,  demleme çay ,bitki çayları, nescafe,  

cappucino, latte, soğuk kahve,  filtre kahve, süt meyve suyu çeşitleri, sıkma portakal 

suyu, su. 
Öğlen ve Akşam Büfesi 

Çorba çeşitleri (ezogelin, düğün, mercimek, yayla, domates, soğan), zeytinyağlılar 

(enginar, fasulye, barbunya, dolma, kabak), salatalar (kaşık, çoban, sezar, karışık, 

akdeniz, patlıcan, soğan), yeşillikler (maydanoz, marul yeşil soğan, limon), çerkez 

tavuğu, haydari, humus, kısır, arnavut ciğeri, mücver 
karışık kızartma, peynirler, kabak graten, karnabahar graten, su böreği pilav türleri 

(erişte, pirinç, bulgur, kuskus, iç pilav, buhara), ciğer sote, balık türleri (genel olarak 

dondurulmuş olarak levrek, çupra, sarısazan, sarıkanat) etli yemek türleri (kuzu tandır, 

kavurma, içli köfte, pastırmalı kuru fasulye, mantı çeşitleri, döner, kebap çeşitleri, 

yağlama, ala beer biftek, bolden biftek, macar gulaş, kuzu budu ala ninon, karnı yarık, 

hamburger, cheeseburger, sosis tava, saksağan köfte, testi kebap, kıymalı pide, 

kuşbaşılı pide), tavuklu ve hindili yemekler (piliç hünkar beğendi, tavuk döner, hindi 

gulaş, tavuk sote, kanat parçaları, tavuk butu, tavuk kievski), baklava çeşitleri (soğuk, 

fıstıklı, cevizli, fındıklı), kazan dibi, spangile, keşkül, tavuk göğsü, fırın sütlaç, zerde, 

cheeskek, lokma, ekmek kadıyıfı, tulumba, künefe çeşitleri, pelteler, irmik helvası, 

incir tatlısı, krem karamel, ayva tatlısı, ekler, petiför, leche frita,  frenç postiy, ganajlı 

turta, ıslak kek, profiterol, çikolatalı milföy, brownie, hindistan cevizi topları, kaysılı 

tart, donat, meyve salatası, ananaslı parfe, meyveli kek, mevsim taze meyveleri, ekmek 

çeşitleri, soft ve alkollü içecekler. 
 

Yazarlar tarafından otellerden gelen menüler ışığında derlenmiştir.  

 
6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma bulgularından çıkan sonuçlara göre, spor turisti ağırlayan 

kamp otellerinde yerel ürünlerinin rolünün yetersiz olduğu görülmektedir. 

Yalnızca mevsim meyveleri bölümünde Alanya muzu ve Finike portakalı 

gibi ürünlerin varlığı menülerde görülmektedir. Bu durum yerel ürünlerin 

tanınması ve tüketimi konusunda olumsuz bir durumu ortaya 

çıkarmaktadır. Sporcular bilindiği üzere protein ağırlıklı ve besin 

zincirinde karşılığı yüksek ürünleri tüketmektedirler. Antalya ilinin yerel 

ürünlerine baktığımızda testi kebabı (kaynama), softalar aşı, tepsi böreği 

ve tarhana çorbası gibi ürünlerinde besin değerinin yüksek olduğu ve 

doyuruculuk seviyelerinin yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 

yerel ürünlerin tüketiminin yüksek oranda zarar verici olduğu 

düşünülmemektedir.  
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Spor turisti ağırlayan oteller menüleri itibariyle şeker oranı, yağ oranı 

yüksek ürünleri açık büfelerinde barındırmaktadırlar. Büfelerde yerel 

yiyeceklerin aktif rol almasının Antalya iline birçok imkân sunması 

beklenmektedir. Çünkü Antalya ili Türkiye’de kamp tesisleri bakımından 

birçok kulübün tercih ettiği bir yerdir. Bu bağlamda yerel ürünlerin ve 

gastronomik değerlerin ön plana çıkarılması gerekmektedir. Antalya 

denildiğinde akla sadece deniz, kum, güneş değil aynı zamanda lezzette 

akla gelmelidir. Bu bağlamda araştırmacıların konuyla ilgili önerileri 

aşağıda yer almaktadır; 
 Spor turisti ağırlayan otellerin menülerinde tescil alan ürünlerin 

yer alması yerel halkın ekonomik yapısını da olumlu olarak 

etkileyecektir. Çünkü hammadde temininde yerel halktan 
faydalanması beklenmektedir. 

 Spor turisti ağırlayan otellerin menülerinde yerel ürünlerin yer 

alması Antalya ilinin tanıtımına katkı sunması beklenmektedir. 
 Aşçıların menü kalemlerini zengin kılacaktır. 

 Spor turistlerinin aynı kaloride daha sağlıksız bir ürünü tercih 

edeceklerine el yapımı daha temiz üretime tabi olan yerel ürünleri 

tercih edebilirler.  
 Araştırmacılar bu konuyu farklı bölgelerde ve şehirlerde 

uygulayabilirler. 
 Araştırmacılar Antalya ili ve yurtdışındaki farklı bir şehri 

kıyaslama yapabilirler.  
 Yerel ürünler konusunu farklı bakış açıları ortaya koyabilirler. 
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ÖZET 
Sürdürülebilir turizm kapsamında çevreye ve doğaya en az zarar veren 

turizm türleri gün geçtikçe daha fazla teşvik edilmektedir. Bu doğrultuda 
bisiklet dostu konaklama tesisleri belgeleri ile, bisiklet turizminin 
tanıtılması ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bisiklet dostu 
konaklama tesisi belgesini alan konaklama işletmeleri tarafından bisiklet 

dostu konaklama tesisi belgesinin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan 

bu çalışma sonucuna göre konaklama işletmeleri ağırlıklı olarak bu belgeyi 

doğa temelli sportif faaliyetlere yönelik artan talepten dolayı aldıklarını 

belirtmişlerdir. Ayrıca turizmde sürdürülebilirlik, bisiklet kullanımının 

artması, artan çevre ve sağlıklı yaşam bilinci de çıkan diğer sonuçlardır. 
Konaklama işletmeleri bu belgenin olumlu katkısının olduğunu ve özellikle 

rezervasyon artışını sağladığı ve müşteri memnuniyetini artırdığını da 

belirtmişlerdir.  
Anahtar Kelimeler: Bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi, Konaklama 
işletmeleri, Sürdürülebilir turizm. 

 
EVALUATION OF BICYCLE FRIENDLY ACCOMMODATION 

FACILITY CERTIFICATE FROM THE PERSPECTIVE OF 
ACCOMMODATION BUSINESSES 

 
ABSTRACT 
Within the scope of sustainable tourism, tourism types that cause the least 
damage to the environment and nature are being promoted more and more. 
In this direction, it is aimed to promote and spread bicycle tourism with the 
certificates of bicycle-friendly accommodation facilities. According to the 
result of this study, which was prepared by the accommodation 
establishments that received the bicycle-friendly accommodation facility 
certificate to evaluate the bicycle-friendly accommodation facility 
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certificate, the accommodation enterprises stated that they received this 
certificate mainly due to the increasing demand for nature-based sports 
activities. In addition, sustainability in tourism, increased use of bicycles, 
increased awareness of the environment and healthy living are other results. 
Accommodation businesses have also stated that this document has a 
positive contribution, especially increasing reservations and increasing 
customer satisfaction. 
Keywords: Bicycle friendly accommodation facility certificate, 
Accommodation businesses, Sustainable tourism. 
 
1. GİRİŞ 

Günümüzün getirdiği yaşam koşulları, kalabalık şehir hayatı ve yoğun 

çalışma koşulları başta olmak üzere insanlar doğa ile baş başa kalmak için 

hem ekonomik hem de çevreye daha az zarar veren bisiklet aktivitelerinin 
olduğu konaklama işletmelerine yönelmektedirler. Özellikle son 

zamanlarda oldukça ön plana çıkan sağlıklı yaşam hareketliliği sonucu ve 

yaşanan çevre sorunları karşısında insanlar, çevre konusunda bilinçlenmiş 

ve daha çok doğa temelli turizm türlerine yönelmişlerdir.  
Turizm işletmecileri de her geçen gün değişen tüketici davranışlarına ve 

isteklerine göre turistik ürün türlerini ve aktivitelerini geliştirmekte ve 

yaşanan bu değişime ayak uydurmaktadırlar. Bu bağlamda henüz oldukça 

yeni olan “Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi” belgesini alan konaklama 
işletmelerinin sayısı da her geçen gün artmaktadır ve işletmeler almış 

oldukları bu belgeyi pazarlama unsuru olarak kullanmaktadırlar.  Bu 

çalışma ile konaklama işletmeleri tarafından bisiklet dostu konaklama 
tesisi belgesinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
 
2. LİTERATÜR 

Turizm, kaynak yoğun bir endüstri olarak kabul edilmektedir ve bu 
nedenle hem yerel hem de küresel ölçekte sürdürülebilirlik açısından 

dikkate alınması gerekmektedir (Lu ve Nepal, 2009:5). Gerçekte, doğal 

kaynakların miktarını veya kalitesini azaltmadan herhangi bir turizm 

faaliyetinin geliştirildiğini ve daha sonra işletildiğini hayal etmek 

imkansızdır. Sürdürülebilir turizm, doğal çevreyi korumak, turistlerin ve 
turizm operatörlerinin yenilenebilir kaynakların kullanımı için taşıma 

kapasitesi ve sürdürülebilir verim sınırları içinde ve yenilenemeyen 

kaynakların tüketimini azaltacak şekilde davrandığı bir durum yaratmaya 

çalışmak anlamına gelir (Hunter, 1997:858). Bu bağlamda Birleşmiş 

Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO, 2022) sürdürülebilir turizmi 

“Mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini tam olarak 

dikkate alan, ziyaretçilerin, endüstrinin, çevrenin ve ev sahibi toplulukların 
ihtiyaçlarını karşılayan turizm.” şeklinde açıklamaktadır.   
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Sürdürülebilir turizmin bir biçimi olarak da kabul edilen (Ritchie, 1998) 

bisiklet turizminin tarihi, 1878’de İngiltere’de kurulan The Cyclists’ 

Touring Club’a kadar uzanmaktadır (Han, Meng ve Kim, 2017:294). 
1890’larda bisiklet, motorlu taşıtların seri üretiminden önce çoğu toplumsal 

sınıf için bağımsız bir ulaşım aracı olarak kullanılmaktaydı. 1920’lere 

kadar oldukça popüler olan bisiklet, motorlu arabaların orta ve üst sınıflar 

için uygun fiyatlı hale gelmesi ve daha sonra motorlu seyahatin 

benimsenmesiyle zamanla popülerliğini kaybetti. Fakat günümüzde, boş 

zaman, eğlence ve turizm için bisiklete binmenin yeniden canlandığını 

gösteren kanıtlar ortaya çıkmaktadır (Lamont, 2009:5). Bu bağlamda 

bisiklet turizmi, gezinin temel ve önemli bir parçası olarak boş zaman 

bisikletini içeren, gece veya gündüz evden uzakta yapılan rekreasyon 

ziyaretleri şeklinde tanımlanmaktadır (Lee, Chen ve Huang, 2014:279). 
Bisiklet turizminin birincil faydalarından biri, tur bisikletçileri, etkinlik 

katılımcıları ve seyirciler tarafından dış fon enjeksiyonu olarak 

görülmesidir. Bisiklet turizminden kaynaklanan sosyal faydalar, benzer ilgi 
alanlarına sahip insanlar arasındaki etkileşimin yanı sıra, geliştirilmiş 

aerobik kapasite ve obezite ile mücadele gibi genel olarak bisiklete binme 

ile ilişkili sağlık ve zindelik faydalarını içerir. Bisiklet turizmi ile ilgili 

çevresel faydalar, temel olarak bisikletin çevreyi kirletmeyen ve 

sürdürülebilir alternatif bir ulaşım şekli olarak kullanılmasıyla ilgilidir 

(Faulks, Ritchie ve Dodd, 2008:4-5). Sadece bir boş zaman turizmi 

etkinliği olarak değil, ağırlıklı olarak yerleşim yerlerinde de popüler olan 

bisiklet, aynı zamanda çevre dostu ve özellikle kasaba ve şehirlerde 
oldukça kullanılabilir bir ulaşım aracıdır (Koch, 2013:67). 

Bisiklet turizmi, spor turistleri için popüler fiziksel aktivitelerden 

biridir. Fiziksel çevre bisiklet davranışını etkileyebileceğinden 

bisikletçilerin bisiklet yolu seçmelerinde önemli bir belirleyici olmaktadır 

(Yeh vd., 2019:1). Aylan (2021:1390) bisiklet dostu şehir uygulamalarına 

yönelik yaptığı çalışmasında bisiklet turizmi kapsamında bisiklet dostu 

şehir uygulamalarının destinasyon tanıtım aracı ve turistik bir çekicilik 

unsuru olarak değerlendirilmesi bağlamında önem arz ettiğini belirtmiştir. 
Bisiklet turizmi, bölgesel alanlara ve daha geniş topluluğa bir dizi 

ekonomik, sosyal ve çevresel fayda sağlama potansiyeline sahip, büyüyen 

ve önemli bir niş turizm pazarıdır (Faulks, Ritchie ve Dodd, 2008:2). Bu 
bağlamda alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi için sürdürülebilir 

turizm kapsamında, bisiklet turizminin teşvik edilmesi ve özendirilmesi 

amacıyla konaklama işletmelerine bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi 

verilmesine ilişkin usul ve esaslar, 25 Ağustos 2020 tarihli 31224 sayılı 

Resmî Gazetede Tebliğ yayınlanmıştır.  
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Konaklama işletmelerinin bisiklet dostu konaklama tesisi sertifikasını 

alabilmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Bu şartlar aşağıdaki gibidir (Cycling GoTürkiye, 2022):  
 Bisiklet yolları hakkında bilgi sahibi personel istihdamı sağlamak. 
 Bölgenin kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleri hakkında yazılı veya 

dijital bilgi vermek. 
 Görünümdeki genel konumlarda mevcut hava durumu ve yol 

durumu hakkında sürekli bilgi sağlamak. 
 Bisikletleri park etmek ve sabitlemek için ekipmanların bulunduğu 

kapalı bisiklet barınağını ve bu kulübeyi izlemek. 
 Bisiklet tamiri için ekipmanların bulunduğu işaretlenmiş ve tahsis 

edilmiş bir alana sahip olmak. 
 Hızlı çamaşır yıkama ve hızlı kurutma hizmetlerine sahip olmak. 
 Restoran veya kahvaltı salonu bulunan tesisler için bisikletçiler için 

özel menü hazırlanması ve besin değerleri hakkında bilgilendirmek. 
 Bisikletçiler için sürüş sırasında tüketilecek enerji jelleri / 

çubukları, elektrolit ve / veya karbonhidrat içeren içecekler satın 

alma fırsatı sunmak. 
 
3. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın temel amacı henüz oldukça yeni bir sertifika olan 

“Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi” belgesinin konaklama işlemecileri 

tarafından değerlendirilmesini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda 

aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.  
1. Bisiklet dostu konaklama tesisi belgesinin konaklama işletmelerine 

sağladığı avantajlar nelerdir? 
2. Bisiklet dostu konaklama tesisi belgesinin olduğu konaklama 

işletmelerinde konaklayan müşterilerin geri bildirimleri nasıldır? 
 
4. YÖNTEM 

“Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi” belgesinin konaklama işletmecileri 

tarafından değerlendirilmesi  amacı doğrultusunda hazırlanan araştırma 

sorularına en uygun cevapların nitel araştırma yöntemleri ile 

bulunabileceği düşünüldüğü için bu çalışmada nitel araştırma yöntemi 

tercih edilmiştir. Araştırmanın evrenini Türkiye’de bisiklet dostu 

konaklama tesisi belgesine sahip konaklama işletmelerinin tamamı 

oluşturmaktadır ve basit tesadüfi örnekleme tekniği kullanılmıştır. Bu 

örnekleme tekniğinin kullanılabilmesi için araştırmacının elinde örneklem 

çerçeve listesinin olması gerekmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2017: 135). 07-
30 Haziran 2022 tarihleri arasında konaklama işletmelerinden veri elde 

edilmiştir. Verilerin toplandığı tarihe kadar bu sertifikayı alan ve “bisiklet 
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dostu” bir konaklama tesisi olan işletmeler Cycling GoTürkiye’nin internet 

sitesinde yayınlandığı için söz konusu belgeyi alan otellere buradan e-posta 
yoluyla ulaşılmıştır. Görüşmenin yapıldığı tarihlerde Cycling 

GoTürkiye’nin internet sitesinde yer alan ve “Bisiklet Dostu Konaklama 

Tesisi” belgesini alan 17 konaklama işletmesinin tamamına e-postayla 
ulaşılmaya çalışılmıştır. Fakat 17 konaklama işletmesinin altısı görüşme 
mailine cevap vermiştir.  

Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin kullanıldığı bu araştırmanın 

amacı doğrultusunda sekiz soru oluşturulmuştur. Bu sorular aşağıdaki 

gibidir: 
1. Tesisin bulunduğu il? 
2. Tesisin kaç yıldır faaliyette olduğu? 
3. “Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi” aldığı yıl? 
4. “Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi” almanızın temel amacı 

nedir? 
5. “Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi” almadan önce bisiklet 

turizmine yönelik faaliyetleriniz var mıydı? Var ise ne tür 
faaliyetler olduğunu lütfen yazınız. 

6. Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi olmanız işletmenize nasıl 

avantajlar sağladı? 
7. Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi olmanıza otel müşterilerinizden 

gelen geri bildirimler nasıldır? 
8. Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi olmanız işletmenize olan talebi 

artırdı mı? 
Araştırmaya katılan konaklama işletmeleri, çalışmanın bulgular 

kısmında; K1, K2, K3, K4, K5 ve K6 şeklinde kodlanarak araştırmadaki 

sorulara vermiş oldukları yanıtlar yorumlanıp çıkarımlarda bulunulmuştur. 
Verilerin yorumlanmasında ve analizinde, verilerin gerçeği yansıtması 

amacıyla doğrudan alıntılar yapılarak araştırmanın geçerliliği sağlanmaya 

çalışılmıştır.  Bu konu ile ilgili yapılan henüz bir çalışma olmadığı için elde 

edilen verilerin yorumlanabilmesi için içerik analizi yapılmıştır. İçerik 

analizine göre veriler temalara ayrılarak, kodlanmış ve frekansları 

hesaplanmıştır. 
 
5. BULGULAR 

Araştırmanın bulgular kısmında çalışmaya katılan konaklama 

işletmelerinin vermiş oldukları yanıtların değerlendirilmesine ve 

yorumlanmasına yer verilmiştir.  
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Tablo 1. Konaklama İşletmeleri ile İlgili Bilgiler 
Tesisin bulunduğu il Tesisin kaç yıldır 

faaliyette olduğu 
“Bisiklet Dostu Konaklama 

Tesisi Belgesi” aldığı yıl 
Afyonkarahisar 12 yıl 2020 

Eskişehir 7 yıl 2020 
Muğla 13 yıl 2021 
İzmir 14 yıl 2021 
Tokat 5 yıl Belirtilmemiş 

Balıkesir 11 yıl 2021 

 
Tablo 1’de konaklama işletmesinin bulunduğu il, tesisin kaç yıldır 

faaliyette olduğuna ve “Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesini” ne 

zaman aldığı ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Bilgiler değerlendirildiğinde 

konaklama işletmelerinin Türkiye’nin farklı illerinden olduğu ve hepsinin 

5 yıl ve üzerinde sektörde faaliyet gösterdiği görülmektedir.  
“Bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi almanızın temel amacı 

nedir?” sorusuna konaklama işletmeleri ağırlıklı olarak doğa temelli 

sportif faaliyetlere yönelik artan talepten dolayı bu belgeyi aldıklarını 
ayrıca turizmde sürdürülebilirliği sağlamak ve bisiklet kullanımını 

artırmak, artan çevre ve sağlıklı yaşam bilinci, bisikletli gezginlere teknik 

ve beslenme altyapısını oluşturmak ve karbon salınımını azaltmak 
amacıyla bisiklet dostu konaklama tesisi olduklarını belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan konaklama işletmelerinin vermiş oldukları 

cevaplardan bazı örnekler; K1 “Turizmde sürdürülebilirliğin devamını 
sağlamak ve çevreye duyarlı tesis olmamız nedeni ile bu her iki unsurun el 
ele hareket edeceğinden dolayı bu belgeyi aldık.” K2 “Her gün gelişen 

çevre ve sağlıklı yaşam bilinci ile insanlar daha duyarlı ve seçici olmaya 

başladılar. Kurum olarak biz de bu değişim ve gelişime destek olmak, 

bilmeyenlere örnek olmak ve diğer kurumlara da öncü olmak adına bu 

belgeyi almak istedik.” K3 “Misafirlerin doğa sporları, bisiklet vb. sportif 
faaliyetlere olan yönelimleri ve bu konuda talep artışı.” K4 
“Sürdürülebilirlik politikamız gereğince karbon salınımını azaltmak ve 
bisiklet kullanımını arttırmak amacıyla bakanlığın sertifika sürecine dahil 

olduk.” K5 “Doğa dostu ve sürdürülebilirlik kriterlerine uygun turizm 
çeşitlerini destekleyerek bu konuda öncü olmak.” K6 “Bisikletli gezginlerin 
muhtelif tarihlerde konaklama yapmış olmalarına ilişkin olarak süreci 

daha profesyonel hale getirip tüm teknik ve beslenme altyapısının 

oluşmasını sağlamak. Ulusal ve uluslararası rotalarda konaklama yapacak 

olan bisiklet dostu misafirleri tesisimizde misafir etmek. Bisiklet 
kullanımının yaygınlaşmasına fayda sağlamak.”. Tablo 2’de bisiklet dostu 

konaklama tesisi belgesinin alınmasının amacına ilişkin olarak konaklama 

işletmecilerinin vermiş oldukları bilgilerin temaları, kodları ve frekansları 

yer almaktadır. 
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Tablo 2. “Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesinin Alınmasının Amacı” 

Kategorisine İlişkin Bulgular 
Temalar Kodlar Frekans 

 
 

Çevre ve 

sürdürülebilirlik 

Doğa temelli sportif faaliyetlere yönelik 

artan talep 
3 

Turizmde sürdürülebilirliği sağlamak 2 
Bisiklet kullanımını artırmak 2 
Artan çevre bilinci 1 
Karbon salınımını azaltmak 1 

 
Sağlık 

Sağlıklı yaşam bilinci 1 
Bisikletli gezginlere yönelik teknik ve 

beslenme altyapısını oluşturmak 
1 

 
“Bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi almadan önce bisiklet 

turizmine yönelik faaliyetleriniz var mıydı? Var ise ne tür faaliyetler 

olduğunu lütfen yazınız.” sorusuna dört konaklama işletmesi (K1, K2, K4 

ve K6) daha önce bisiklet turizmine yönelik faaliyetleri olduğunu iki 
konaklama işletmesi (K3 ve K5) daha önce bisiklet turizmine yönelik 

faaliyetlerinin olmadığını belirtmişlerdir. Konaklama işletmelerinin 

bisiklet dostu olmadan önce bisiklet turizmine yönelik faaliyetlerden bazı 

örnekler şu şekildedir; K1 “Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi 
almadan önce tesisimizde misafirlerimizin kullanımı için bulunan 

bisikletlerimiz ile misafirlerimizin konaklama süreleri boyunca boş 

vakitlerini değerlendirmeleri amaçlanmıştır.” K2 “Belge ile ilgili resmi 
yazı çıkmadan önceki süreçte otelimizde konaklayan misafirlere ücretsiz 

olarak tahsis edebildiğimiz bisikletlerimiz ve koruyucu ekipmanlarımız 

vardı. Ayrıca resepsiyon çalışanlarımız şehirdeki bisiklet rotaları ve yeşil 

alanlar hakkında bilgi sahibi olup misafirlerimize gerek sözlü gerekse de 

hazırladığımız QR kodlar aracılığı ile harita üzerinden yönlendirme ve 

bilgilendirme yapabilmektedirler. Bu uygulamalar halen aktif olarak 
devam etmektedir.” K4 “Belgelendirme öncesinde de konaklayan 

misafirlerimiz için kiralık bisiklet hizmeti sağlıyorduk. Ayrıca 

çalışanlarımız için bisikletli yaşam semineri, bisiklet parkı, bisiklet turu 

gibi farkındalık çalışmalarımız oldu.” K6 “Profesyonel bisikletçilerin 

belge almadan önce de tesisimizde muhtelif tarihlerde konaklama yapıyor 

olmaları nedeni ile ……. bisiklet rotası veya (bisiklet taşıma aracı – 
sporculara özel lunch box tedarikleri – teknik ekipman yardımı- özel 

bisiklet muhafaza alanı – diyetisyen yardımı – bisiklet bakım ve onarım 

alanı – sporcu masajları) gibi hizmetleri veriyor idik söz konusu hizmetler 
hali hazırda verilmeye devam etmektedir.” 
“Bisiklet dostu konaklama tesisi olmanız işletmenize nasıl avantajlar 

sağladı?” sorusuna konaklama işletmeleri ağırlıklı olarak bisikletli 
misafirlerin tesisi tercih etmesinden dolayı rezervasyon artışı olduğunu ve 
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marka değerini artırdığını ve imajını olumlu yönde etkilediğini 

belirtmişlerdir. Ayrıca misafir memnuniyetini artırdığını ve bölgedeki 

işletmelere öncülük ettiklerini ve onları da belge alma konusunda teşvik 

ettiklerini belirtmişlerdir. Konaklama işletmeleri tarafından verilen 

cevaplardan bazıları şu şekildedir; K1 “Bisikletçiler Türkiye’ye gelmeden 
önce bisikletiyle konaklayabileceği otellere bizlere ulaşım sağlıyorlar ve 

verdiğimiz hizmeti öğrenerek rezervasyonlarını yaptırıyorlar.” K2 “Marka 
imajı anlamında olumlu geri dönüşler kazandırırken, konaklayan 

misafirlerimize sağlamış olduğumuz hizmetler sayesinde misafir 

memnuniyetine de katkı sağlamıştır.” K3 “Bisikletli misafirlerin tesisimizi 
tercih etmesine katkı sağladı.” K4 “Öncelikle grubumuzdaki diğer 

otellerin de başvuru yapmasını teşvik ettik……….Sürdürülebilirlik 

programımızda Türkiye’deki ilk 10 otel arasında yer aldık. 

Misafirlerimizin sosyal medya aracılığı ile beğeni ve itibarımıza olumlu 

desteği sağlandı.” K5 “…….bu ay ağırlayacağımız Avrupalı bir grubumuz 

olacak. Mutlaka tercih edilme konusunda etkili olmuştur.” K6 “Hem 
bisiklet dostu konaklamalarda hem de bölgenin ve işletmemizin marka 

değeri oluşturması adına yarar sağlamaktadır.” Tablo 3’ bisiklet dostu 

konaklama tesisinin işletmelere sağladığı avantajlara ilişkin olarak 

konaklama işletmecilerinin vermiş oldukları bilgilerin temaları, kodları ve 

frekansları yer almaktadır. 
 
Tablo 3. “Bisiklet Dostu Konaklama Tesisinin İşletmelere Sağladığı Avantajlar” 

Kategorisine İlişkin Bulgular 
Temalar Kodlar Frekans 

Rezervasyon Rezervasyon talebinde artış 3 
 

Marka/İmaj 
Marka imajı anlamında olumlu geri dönüşler 3 
Sosyal medya aracılığı ile beğeni ve itibara olumlu 

desteği 
1 

Diğer otellerin bisiklet dostu otel olmasına teşvik 1 
Memnuniyet Misafir memnuniyetine katkı 1 

“Bisiklet dostu konaklama tesisi olmanıza otel müşterilerinizden 

gelen geri bildirimler nasıldır?” sorusuna konaklama işletmelerinin 
hemen hemen tamamı olumlu dönüşler aldıklarını belirtmişlerdir. 

Konaklama işletmelerinin verdikleri cevaplardan bazı örnekler şu 

şekildedir; K1 “…….bölgenin kültürel tarihini keşfetmekten mutluluk 

duyuyorlar.” K2 “Misafirlerimiz (müşteri) sunulan hizmetlerden dolayı 

memnuniyetlerini dile getirmekle beraber çeşitli online platformlarda bu 

düşüncelerini pozitif olarak yazıya dökerek işletmemizin online 

repütasyonuna olumlu yönde katkı sağlamaktadır.” K3 “Bisiklet 
olanakları, rotalar ve aktiviteler konusunda başarılı bir otel olduğumuz 

belirtilmektedir.” K4 “Örnek olmak, lider olmak, sertifika sonrasında 

aksiyonlarla bisikletli hayata destek olmak, sosyal sorumluluk bilincinin 
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artması, çalışanların farkındalıklarının artması ile ilgili gerek yazılı gerek 

sosyal platformlarda olumlu destek ve beğeni aldık.” K6 “Söz konusu belge 

sonrası özellikle bisiklet dostu misafirlerin ilgisinde oldukça yoğun artış 

olması ve ihtiyaçlarını karşılayacak profesyonel bir alt yapının onlara özel 

olarak hazırlanmış olması misafirleri ziyadesiyle memnun etmektedir.” 
“Bisiklet dostu konaklama tesisi olmanız işletmenize olan talebi 

artırdı mı?” sorusuna altı konaklama işletmesinin tamamı olumlu yönde 

talebi artırdığını belirtmişlerdir. Özellikle rakamsal olarak talep artışı ile 

ilgili net bilgilerin dönem sonunda daha iyi belirtebileceklerini 
belirtmişlerdir. Ayrıca bisiklet dostu konaklama işletmesi olmalarının 

olumlu sonuçlarını sosyal medya platformlarında olumlu müşteri 

paylaşımları ve yorumlarında gördüklerini de vurgulamışlardır. 
 
6. SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 

Günümüzde insanların özellikle çevre konusunda ve sağlıklı yaşam 

konusunda daha bilinçli olmaları onların tüketim alışkanlıklarını ve satın 

alma tercihlerini de etkilemektedir. Kalabalık şehir hayatı, yoğun ve stresli 

çalışma koşulları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sağlık problemleri 

insanları doğa temelli spor faaliyetlerine yönlendirmektedir. Özellikle 

Covid-19 salgını sonucu sosyal mesafe, sosyal izolasyon, hijyen ve maske 
kullanımı gibi kurallar da insanların tüketim ve tatil tercihleri üzerinde 

oldukça etkili olmuştur. Bu durumları dikkate alan konaklama işletmeleri 

de sundukları hizmetleri de tüketici tercihlerine göre şekillendirmektedir. 
Konaklama işletmecilerinin vermiş oldukları yanıtlar sonucuna göre 

bisiklet dostu konaklama işletmesi belgesini almalarının amacı sağlık, 

çevre ve sürdürülebilirlik olarak ortaya çıkmıştır. Bu belgeyi almadan önce 

de konaklama işletmelerinin çoğunun bisiklet turizmine yönelik 

faaliyetlerinin olduğu görülmektedir. Bisiklet dostu konaklama tesisi 

olmaları konaklama işletmelerini ağırlıklı olarak bisikletli misafirlerin 

tesisi tercih etmesinden dolayı rezervasyon artışı sağladığını, marka 

değerini artırdığını ve imajlarını olumlu yönde etkilediği şeklinde 

avantajları olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca müşteriler tarafından da olumlu 

geri bildirimler aldıklarını müşterilerinin memnun kaldığını ve bu 

memnuniyetlerini sosyal medya platformlarında da dile getirdikleri ortaya 

çıkmıştır. 
Sonuç olarak hem müşterilerin hem de konaklama işletmelerinin bisiklet 

dostu konaklama tesisi belgesinden ve uygulamalarından oldukça memnun 

oldukları ortaya çıkmıştır. Özellikle müşterilerin değişen tatil tercihleri ve 

beklentilerinin işletmeler tarafından dikkate alınması konaklama 

işletmelerine olan talep artışını olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. 

Diğer konaklama işletmelerine, sürdürülebilir turizm kapsamında çevreye 

duyarlı ve sağlıklı yaşamı destekleyen doğa temelli spor faaliyetlerine 
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yönelik belgelerin ve uygulamaların önemli olduğu ve kendi işletmelerinde 

de bu belge ve uygulamaları hayata geçirmeleri önerilebilir. Bununla 
birlikte gelecekte bisiklet dostu konaklama işletmelerinde konaklayan 
turistlerin bu tesislerin etkinlik ve performanslarını değerlendirmeleri 
üzerine yeni araştırmalar da yapılabilir. 

Henüz oldukça yeni bir sertifika sistemi olan “Bisiklet Dostu 
Konaklama Tesisi” belgesini alan otel sayısı az olduğu için sınırlı sayıda 

konaklama işletmesinden veri elde edilmesi bu çalışmanın sınırlılığını 

oluşturmaktır. 
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ÖZET 
Yeşil nesil restoranlar, çevreye duyarlı toplum bilincinin gelişmeye 

başlamasıyla ortaya çıkan ve temelde doğaya dost ürünler servis eden 

işletmelerdir. Buna karşın restoranlarda karşılaşılan çeşitli olumsuz 

uygulamalar yeşil etiketinin bir göz boyama aracı olarak mı kullanıldığı 

sorusunu akıllara getirmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada yeşil 

nesil restoran uygulamalarından algılanan yeşil göz boyama faktörlerinin 

araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma, 

araştırma deseni olarak ise durum (olay) araştırması benimsenmiştir. 

Araştırma verileri 01 Mayıs 2022-01 Ağustos 2022 tarihleri arasında 

İstanbul’da faaliyet gösteren yeşil nesil restoranlardan hizmet alan 13 

restoran misafirinden yüz yüze mülakat tekniği ile derlenmiştir. Veriler 

tümdengelimci içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada elde edilen 
bulgular neticesinde; katılımcıların, yeşil nesil restoranlardaki çeşitli 

uygulamaları yeşil göz boyama kapsamında algıladıkları sonucuna 
ulaşılmıştır. Katılımcıların yeşil göz boyama kapsamında 

değerlendirdikleri uygulamalar; yapısal ikilemler, yeşil kafa karışıklığı, 

yeşil güven ve girdi maliyetleri ile fiyatların yüksekliği olmak üzere dört 

başlık altında sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak araştırmada, alanyazında 

daha önceden gerçekleştirilen çalışmaları destekler nitelikte bulgulara 

ulaşılırken, en temel doğa dostu uygulamalara yönelik göz boyamayı 

gösteren yapısal ikilemler değişkeni alanyazına ek bir katkı sağlayıcı 

niteliktedir. 
Anahtar Kelimeler: Yeşil nesil restoran, Yeşil göz boyama, Durum 
araştırması, İstanbul. 
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TO BE GREEN OR TO LOOK GREEN? PERCEIVED 
GREENWASHING IN GREEN GENERATION RESTAURANTS 

 
ABSTRACT 
Green generation restaurants are businesses that have emerged with the 
development of environmental awareness and basically serve nature-
friendly products. On the other hand, various negative practices 
encountered in restaurants raise the question of whether the green label is 
used as an eyewash tool. From this point of view, in this study, it is aimed 
to investigate the greenwashing factors perceived from green generation 
restaurant applications. Qualitative research was adopted as the research 
method and case research was adopted as the research design. The research 
data were compiled by face-to-face interview technique from 13 restaurant 
guests who received service from green generation restaurants operating in 
Istanbul between 01 May 2022 and 01 August 2022. The data were 
subjected to deductive content analysis. It was concluded that the 
participants perceived various applications in green generation restaurants 
within the scope of greenwashing. The practices evaluated as greenwashing 
by the participants are structural dilemmas, green confusion, green trust 
and input costs and high prices. As a result, while some findings support 
the previous findings in the literature, the structural dilemmas variable that 
shows the eyewash for the most basic nature-friendly practices makes an 
additional contribution to the literature.  
Keywords: Green generation restaurant, Greenwashing, Case study, 
Istanbul. 
 
1. GİRİŞ 

Günümüz dünyasında, çevre sorunlarına karşı farkındalığın artması 
neticesinde karbon ayak izini azaltmak amacıyla doğal kaynakları koruma 

bilinci her geçen gün gelişim sergilemektedir. Bu sebeple, işletmeler 

ürünlerini farklılaştırmanın yeni yollarını arayarak yeşil trendinden 

yararlanmak istemektedirler (Chen ve Chang, 2013). Yeşil uygulamalar, 

‘çevre dostu’, ‘sürdürülebilirlik’, ‘ekoloji’ ve ‘atık yönetimi’ gibi birçok 

kavramı ortak paydada toplamaktadır. Farklı sektörlerde karşılaşılan yeşil 

uygulamalar, insanın en temel ihtiyacı olan beslenmede ise “yeşil nesil 

restoran” hareketi adı altında kavramsallaştırılmıştır. Yeşil nesil 

restoranlar; çevre dostu ve enerji tasarrufunun verimli bir şekilde 

kullanılmasını odak noktasına alan, yeni inşa edilen veya yenilenmiş 

yapılar olarak tanımlanmaktadır (Lorenzini, 1994).  
Yeşil nesil restoranlar ve sözü edilen restoranlarda gerçekleştirilen 

uygulamalara yönelik talep son yıllarda artış eğilimindedir. Yeşil nesil 

restoranlar yeşil olarak iddia ettikleri ürün ve süreçlerde şeffaf olmalı ve 
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tüketiciyi yanıltmamalıdırlar (Chen ve Chang, 2013). Ancak, yeşil 

uygulamaların gerçekleştirildiği restoranların hepsinin bu anlamda hareket 

ettiğini söylemek mümkün değildir. Restoranlardaki yeşil özelliklere işaret 

eden çevresel iddiaların çoğu yanıltıcı ve yeşil göz boyama olarak kabul 

edilmektedir. Delmas ve Burbano (2011, s. 4) çalışmalarında yeşil göz 

boyamayı “zayıf çevresel performans ve çevresel performans hakkında 

olumlu iletişim” olarak tanımlamışlardır (aktaran Tezcan ve Avan, 2018, s. 
99). Bu açıdan değerlendirildiğinde yeşil göz boyama, olması gereken 

standartları sağlayamayan işletmelerin başvurduğu olumsuz davranış 

kalıpları olarak betimlenebilir. Yeşil göz boyama yapan işletmeler, faaliyet 
süreçlerinde olumsuz yanlış uygulamalarından bahsetmeyip seçici olarak 

olumlu yönlerini ön plana çıkararak yeşil bir imaj oluşturmaya çalışırlar 

(Lyon ve Maxwell, 2011). 
Yeşil göz boyama yerli ve yabancı alanyazında yeşil pazarlama, yeşil 

imaj, yeşil davranışsal niyet, yeşil güven gibi farklı başlıklar altında sıklıkla 

çalışılan bir konudur. Diğer yandan yeşil göz boyamanın yeşil nesil 

restoranlar ölçeğinde çalışılmamış olması bu anlamda araştırmanın 

orijinalitesini ortaya koyan önemli bir göstergedir. Araştırma, konu ile ilgili 

çalışan bilim insanlarına ve sektörde faaliyette bulunan işletmelerin 

uygulamalarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Yeşil uygulamalar 

gerçekleştiren işletmelerin hizmet akışlarını doğru planlayabilmeleri 

açısından misafirlerin önem atfettiği hususları betimlemesi sebebiyle 

çalışmadan elde edilen bulgular oldukça değerlidir.  
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Yeşil Nesil Restoran Kavramı 

Türkiye’de yeşil nesil restoran hareketi; Doğal Hayatı Koruma Vakfı 

önderliğinde, Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği, 

Unilever Food Solutions, İstanbul Beşiktaş Belediyesi ve Boğaziçi 

Üniversitesi iş birliği ile başlatılmış bir çevresel projedir (Şimşek ve 

Akdağ, 2017, s. 356). Yeşil nesil restoranlar, doğal kaynakları tasarruflu 

kullanan, tüm restorancılık süreçlerinin doğada bıraktığı ayak izini 

küçültmeye çalışan, bunu müşterilerine uygun bir dille anlatan ve 

sektördeki rakiplerine örnek olan restoranlar olarak tanımlanmaktadır 

(Çetinoğlu, 2018, s. 40). Diğer bir ifade ile yeşil nesil restoranlar, 

menülerinde yerel yöntemlerle yetiştirilmiş ve yerel üreticilerden tedarik 

edilmiş; organik sertifikası olan ürünlerden hazırlanan yemekler 

barındıran; geri dönüşüm ve atık azaltma programı, enerji ve su 

kaynaklarının verimli kullanılması ile katı atık yönetimi gibi faaliyetlere 

önem veren işletmelerdir (İpar, 2018). Alanyazın incelendiğinde; yeşil 

nesil restoranlar ile ilgili çalışmaların ağırlıklı olarak sürdürülebilirlik 
(Kirazcı, 2021; Maynard ve diğerleri, 2021), atık yönetimi (Pekküçükşen 
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ve Yiğit, 2019; Tehrani, Fulton ve Schmutz, 2020), yeşil restoran 

uygulamaları (Akar Şahingöz ve Güleç, 2019; Jang, Kim ve Bonn, 2011; 
Yazıcıoğlu ve Aydın, 2018;), müşteri memnuniyeti (İpar, Babaç ve Kök, 

2020; Yu, Li ve Jai, 2017) ve hizmet kalitesi (Kurnaz ve Özdoğan, 2017; 

Lee ve Cheng, 2018) gibi konular özelinde incelendiğini söylemek 

mümkündür. 
 
2.2. Yeşil Göz Boyama 

Yeşil göz boyama, işletmelerin çevreci faaliyetlerde bulunduğu veya 

çevreci fayda sunan hizmetlere sahip olduğu yönünde tüketicileri 

yanıltması/kandırması olarak tanımlanmaktadır (Chen ve Chang, 2013, s. 
489). Martin ve Schouten (2011), yeşil göz boyama kavramının çıkış 

noktasının aslında “whitewash” olarak tanımlanan “beyaz yıkama” 
kelimesinden türetildiğini ve kusurları örtbas etmek, olduğundan farklı 

görünmek, “çevre dostu” görünen, yeşil uygulamalara dair yanıltıcı bilgiler 

verilen, yeşilmiş gibi yansıtılan unsurlar için kullanıldığını öne 

sürmektedirler (aktaran Kraev, 2015, s. 31). 
Tüketicilerin “yeşil” mal ve hizmetlere yönelik taleplerindeki hızlı artış 

ve işletmelerin söz konusu müşteri profillerine ulaşma çabaları pek çok 

işletmeyi yeşil göz boyamaya ilişkin tutum ve uygulamalara 
yöneltmektedir. Alanyazında yeşil göz boyama; marka imajı (Akturan, 
2018; More, 2019), davranışsal niyet (Chen ve diğerleri, 2018; Yang ve 

diğerleri, 2020), etik değerler (Blome, Foerstl ve Schleper, 2017; Parguel, 
Benoite-Moureau ve Larceneux, 2011) ve tüketim eğilimleri (Afzaal, 
Gohar ve Zahid, 2021; Braga ve diğerleri, 2019) gibi başlıklarda 

incelenirken; söz konusu davranışın hizmet işletmelerinde ölçülmesine 

ilişkin çalışmaların sayısının görece az olduğunu söylemek mümkündür. 
 
3.YÖNTEM 

Bilimsel çalışmalar açıklamayı hedefledikleri olguları çözümleme 

yaklaşımı olarak nicel ve nitel araştırmalar şeklinde ikiye ayrılmaktadır. 

Bireylerin yeşil nesil restoranlardaki uygulamaları ne kadar yeşil olarak 

algıladıklarını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma 

yöntemi benimsenmiştir. Nitel araştırma yöntemi, bir olgu, vaka ya da 

deneyimin işin öznesi tarafından derinlemesine öğrenilmesine imkân 
tanıyan keşfedici ve tümevarımcı bir yöntemdir. Çalışmanın özelliği 

kapsamında, nitel araştırma deseni olarak durum (olay) araştırması tercih 
edilmiştir. Çalışmada ilişkisel bir amaçtan ziyade mevcut durumu 
değerlendirme amacı olduğu için tekil tarama modeli kullanılmıştır. 

Alanyazında, yeşil restoranlar ölçeğinde gerçekleştirilen araştırmaların çok 

büyük kısmının nicel yöntemler altında, veri toplama aracı olarak anket 

yöntemiyle, hipotez test edici çalışmalar ile araştırıldığı göz önünde 
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bulundurulduğunda bu araştırmanın türünün keşfedici ve alanyazına katkı 

sağlayıcı olduğunu söylemek mümkündür. Örneklem belirlenirken amaçlı 

örnekleme yönteminden hareketle, yeşil nesil restoran deneyimi yaşamış 

ve yeşil göz boyama kavramının ne olduğu hakkında bilgi sahibi bireylerin 

çalışmaya dâhil edilmesine karar verilmiştir. Bu kişilere ulaşabilmek için 

İstanbul’da faaliyette bulunan farklı yeşil nesil restoranlara gelen 

misafirlere kolayda örnekleme ile ulaşılmıştır. Yarı yapılandırılmış 

görüşme formları aracılığıyla gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelere 01 

Mayıs 2022-01 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13 birey gönüllü olarak 

katılmıştır. Katılımcılara ve görüşmecilere serbestlik sağlayarak, daha fazla 

verinin elde edilmesini sağlayan yarı yapılandırılmış görüşme formunda 

katılımcıların demografik özelliklerini öğrenmeye yönelik kategorik 

sorular ve yeşil nesil restoran uygulamalarını değerlendirme amaçlı bir adet 
açık uçlu soru bulunmaktadır. Mitchell ve Ramey (2011) tarafından 

gerçekleştirilen çalışmadan yola çıkılarak oluşturulan katılımcı sorusu: 
“Gittiğiniz yeşil nesil restoranların çevre dostu olduğunu iddia ettikleri 

ürün ve süreçler gerçekten öyle mi? Yoksa sadece bir yeşil göz boyama mı? 
İşletmelerde bu anlamda görmüş olduğunuz uygulamalar nelerdir” 

şeklindedir. Elde edilen veriler, içerik analizi yardımıyla bulgu haline 
getirilmiştir. Analiz süreci; ses kaydı alınan görüşmelerin yazılı hale 
getirilmesi, önemli kodların tespit edilmesi, kodların ana temaların altında 

sınıflandırılması ve bulguların katılımcıların ifadeleri ile desteklenerek bir 
özet halinde sunulması ile gerçekleştirilmiştir.  
 
4. BULGULAR ve TARTIŞMA 
4.1. Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılan yeşil nesil restoran misafirlerinin demografik 

özelliklerine ilişkin bilgiler incelendiğinde; araştırmaya 4 kadın ve 9 erkek 
katılmıştır. Katılımcıların ağırlıklı olarak 35-44 ve 45-54 yaş aralığında 

olduğu bulgulanmıştır. Katılımcıların tamamı lisans ve üzeri düzeyde 
eğitime sahiptir. Son olarak, katılımcıların gelir durumları incelendiğinde, 

bireylerin tamamının aylık gelirinin 15.000 TL ve üzeri olduğunu söylemek 

mümkündür. 
 
4.2. Katılımcıların Yeşil Nesil Restoran ve Yeşil Göz Boyamaya İlişkin 

Yaklaşımları 
Toplam 13 kişi ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde yeşil nesil 

restoran misafirlerinin yeşil göz boyamaya yönelik çıkarımlarının birden 
fazla başlığı içerdiği görülmektedir. Gerçekleştirilen içerik analizi 

sonucunda katılımcıların verdiği yanıtlardan elde edilen kodlar, dört ana 

tema altında toplanmıştır. Bu temalar, alanyazında Laufer (2003), Blome, 
Foerstl, Schleper (2017) ve Ecevit (2018) başta olmak üzere konu ile ilgili 
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benzer çalışmalar gerçekleştiren bilim insanlarının öne sürdüğü 

bulgulardaki boyutlardan hareketle geliştirilmiştir. 
 
4.2.1. Yapısal İkilemler 

Yeşil nesil restoranlar ve bu perspektifte gelişen ekonomik yapı özü 

itibariyle “daha az atık”, “enerji tasarrufu” ve “israf” gibi kavramlar ile 

betimlenmiş olsa da pratik uygulamalarda tam olarak bu durumun tersi ile 

karşılaşılmaktadır. Ortamın cazibesini artırmak için kullanılan “ışık 

tesisatlarının büyüklüğü”, atıkların ayırt edilebilmesi için “ekstra personel 

istihdam edilmesi” ve menü kalemlerinin albenisini artırmak için ortaya 

çıkarılan “menü tasarımları” israfa yol açmaktadır. Katılımcıların kendi 

ifadeleri bu unsurların daha iyi anlaşılması için aşağıda paylaşılmıştır. 
… “Doğada çözünen maddelerin pahalılığı sebebiyle operasyonel 

süreçlerde pek çok işletme daha ucuz ürünlere yönelmekte. Söz konusu 

maddeler gereksiz atık olarak çöpe gidiyor. Bu durum da aslında 

savunulan yeşil kavramının aksine bir yaklaşım…” (YNK3) 
… “Yeşil nesil restoranlarda gördüğüm en temel problem ortamın bir 

sürü çiçek ve yeşil bitki ile donatılması. Her yerde ışıklar, klimalar ve 
gereksiz unsurlar dolu... Bu açıdan bakıldığında yeşil kavramının karşı 

durduğu israf tamamen yeşil nesil restoranlarda gerçekleşiyor”. (YNK1) 
… “Restoran deneyimim öncesi hayal ettiğim restoranla deneyimim 

sırasındaki unsurlar birbirlerinden oldukça farklıydı. Sular sürahi ile 

veriliyor ancak bardaklar en lüks restoranlarda karşılaştığım kalitedeydi. 

Diğer yandan, yeşil restoran menülerinin daha minimal olmasını beklerken 

oldukça gösterişli bir menüden sipariş verdik”. (YNK10) 
 

4.2.2. Yeşil Kafa Karışıklığı 
Yeşil nesil restoranların uygulamalarının gerçekten yeşil bir yaklaşım 

ile mi gerçekleştiğine yönelik sorular ve ortaya çıkan belirsizlikler yeşil 

kafa karışıklığı kavramı ile tanımlanmaktadır. İşletmelerin gerçekleştirdiği 

yeşil göz boyama aktivitelerinin bir sonucu olarak meydana gelen yeşil 

kafa karışıklığı ürün ve hizmetlerin niteliklerinin anlaşılmaması, üretim 

süreçlerindeki bireylerin yeşil kavramına aşina olmaması ya da yeşil 

uygulamalardaki uygunsuzluklar karşısındaki soru işaretleri olarak kabul 

edilmektedir. Sözü edilen uyumsuzlukların artması ise uzun vadede yeşil 

güvensizliğe sebep olmaktadır. Yeşil kafa karışıklığı ile ilgili olarak 

katılımcıların öne çıkardığı aksaklıklar şunlardır; 
… “İşletmeler kar peşindeler ve en temel motivasyonları karlılık. 

Mesele bu olunca belirli bir noktadan sonra çevresel duyarlılıklar geri 

planda kalmaya başlıyor. Bu nokta da ben işletmelerin gerçekten yeşil 

hassasiyetiyle hareket edip etmedikleri konusunda şüpheye düşüyorum”. 
(YNK6) 
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… “İşletme yeşil olduğunu söylüyor ancak pandemi ile birlikte paket 

servis uygulamalarına da başladılar. Artık işletme, gerçekten 

uygulamalarında yeşil mi davranıyor? Kararsızım”. (YNK2) 
… “Bu konuda ciddi şüphe duyuyorum. Sorumlu kişilere sorular 

sorarak yeşil konusunda ne kadar ciddi olduklarını anlamaya çalışıyorum. 

Türkiye’de regülasyonlar yeterli değil”. (YNK7) 
… “Bu soruya genel bir cevap vermek zor, restoranına göre değişiyor. 

Burada en önemli kriter bence restoranın geçirdiği süreçler konusunda 

şeffaf bilgi sağlayıp sağlayamadığıdır. Artı olarak, sahip olduğu 

sertifikasyonların kaynaklarının güvenilirliği ve tedarik zinciri ile ilgili 

rakam ve belgeler vb. bilgileri incelemek gerek”. (YNK 13) 
 
4.2.3. Yeşil Güven 

Yeşil güven, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati sağlama 

konusunda ön planda tutulması gereken noktalardan birisidir. Ancak 

işletmelerin yeşil göz boyamaya yönelik davranışlarının varlığı misafirlerin 

işletmeye olan güvenini sorgulayan niteliklerin var olmasına sebep 

olmaktadır.  Bu anlamda işletmelerin yeşil davranışlar sergilemek adına 

yürütmekte oldukları hizmetleri eksik bir şekilde yerine getirmeleri, üretim 

süreçlerinin misafirlerden gizlenerek “şeffaflıktan uzak olarak” sadece 
davranış kalıplarıyla ortaya konulması yeşil güveni zedeleyen başlıklar 

arasındadır. 
… “Yeşil nesil restoranları seviyorum ancak restoranda vermeleri 

gereken hizmetleri bazı durumlarda vermedikleri olabiliyor. Bunun 

sebebini sorduğumda ise yeşil nesil restoranlarda -sizin istediğiniz x 

mümkün değildir- diyorlar. Yani vermeleri gereken hizmetleri 
vermediklerinde bunu yeşil kavramı ile maskeleyerek müşteriyi itham 

ediyorlar. Bu davranış kalıplarının gerçek olduğuna inanmıyorum”. 
(YNK9) 

… “Bir restoran üretim ve servis sürecinde yaptıklarını şeffaf olarak 

gösterebiliyor ise çevre dostudur. Güneş enerjisi kullanabiliyor mu? Sıfır 

atık konusunda neler yapıyor? Özetle, ben çevre dostu uygulamaların iddia 

edilenden çok daha az olduğuna inanıyorum”. (YNK8) 
… “Restoranda servis personeline mutfaklarını görmek istediğimi 

belirttim ancak ilgili personel içeriye geçmemin pek doğru bir davranış 

olmayacağını söyledi. Bu durum restoranın uygulamalarının gerçekçiliği 

konusundaki inancımı maalesef olumsuz olarak etkiledi”. (YNK12) 
 
4.2.4. Girdi Maliyetleri ile Fiyatların Yüksekliği 

Çevresel unsurlar ve süreçler ile ilgili duyarlılıkları yüksek bireylerin 

satın alma davranışları adı geçen ürünlere yönelik olumlu nitelikler 
taşımaktadır. Yani, çevresel duyarlılığı yüksek bireyler ürün ve hizmetlerin 
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“yeşil” olduğuna yönelik inançlarında bir sorun olmadığı aşamalarda daha 

yüksek fiyatları ödemekte çekinmemektedirler. Yeşil nesil restoran 

uygulamalarında ise sürdürülebilirliğin yüksek maliyetlerle ortaya çıkması 

sebebiyle hem üretim maliyetleri yüksek olabilmekte hem de bu yüksek 

maliyetlerle hazırlanan menüler yüksek fiyatlarla satılmaktadır. 
… “Kaynaklar taranarak malzemelerin tüm unsurları kullanılabilmeli... 

Ayrıca lojistik yönetimi de son derece hassas bir konu. Tüm lojistik 

süreçlerin iyi yönetilebilmesi maliyetleri sınırlandırabilmek adına gerekli 

işlemler bütünüdür. Diğer yandan, bu maliyet unsurları ile ticari hayatta 

başarılı olmak da gerekli, yani sürdürülebilirliğin sürdürülebilirliğinin 

sağlanması gerekmektedir”. (YNK4) 
… “Yeşil nesil restoran olarak kalabilmek gerçekten zor. İşletmeler pek 

çok açıdan bu durumu sürdürmekte zorlanıyorlar. Sürdürülebilirliğin zor 
olması da sanırım menülerdeki ürünlerin pahalıya satılmasına sebep 

oluyor”. (YNK5) 
… “Yeşil restoranlara herkesin ulaşımı maalesef mümkün değil. Sağlıklı 

ve doğal yiyeceklere ulaşmak maliyetli bir durum. İşletmeler de maliyetleri 

bize yansıtmak zorunda kalıyor. Bu sebepten restorana her geldiğimde 

yüksek bir bedel ödüyorum”. (YNK11) 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırma, yeşil nesil restoranları ziyaret eden misafirlerin 

restoranlarda karşılaştıkları uygulamaların gerçekten doğaya dost 

uygulamalar mı yoksa birer yeşil göz boyama mı olduğunu ortaya koymayı 

amaçlamıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular; kuramsal açıdan 

ve sektör profesyonelleri açısından yorumlanmıştır. 
 
5.1. Kuramsal Çıkarımlar 

Araştırma bulguları incelendiğinde; bireylerin yeşil nesil restoran 

uygulamalarını değerlendirip sözü edilen uygulamaları yeşil göz boyama 

perspektifinden yorumladıkları dört ana yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bu 

unsurlar; yapısal ikilemler, yeşil kafa karışıklığı, yeşil güven ve girdi 
maliyetleri ile fiyatların yüksekliği olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın 

bulguları yerli ve yabancı alanyazında daha önce gerçekleştirilen 

çalışmalar ile temel konularda benzerlikler gösterse de elde edilen sonuçlar 

açısından çeşitli farklılıklar mevcuttur. Daha önceki araştırmalarda yeşil 

göz boyamaya ilişkin; yeşil kafa karışıklığı Kelkar ve diğerleri (2014), Aji 
ve Sutikno (2015), Tarabieh (2021), Qayyum ve diğerleri (2022), yeşil 

güven Chen (2010), Chen ve Chang (2013), Lam ve diğerleri (2016), 
Chrisjatmiko (2018) ve girdi maliyetleri ile fiyatların yüksekliği Feuerstein 
(2002), Atılgan (2019) başlıklarının ön plana çıkarıldığı çalışmalara 

alanyazında rastlamak mümkündür. Ancak, bu çalışmada alanyazına ilave 
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olarak yeşil göz boyama olarak adlandırılan uygulamalarda yeşil 

kavramının yapısal özelliklerine ters düşen unsurların varlığı katılımcıların 

söylemleri neticesinde elde edilmiştir. Yapısal ikilemler olarak adlandırılan 

bu başlık amaçlar ile sonuçların karşılaştırıldığı, alanyazın açısından 

önemli ve yeni bir bulgudur. 
 
5.2. Uygulamaya Yönelik Çıkarımlar 

Yeşil kavramına yönelik ilginin pazarlama ölçeğinde artmasıyla birlikte 

yeşil kavramını merkezine alarak üretim ve hizmet icra eden işletmelerin 

sayısında da önemli düzeyde artışlar meydana gelmiştir. Ancak hem 
işletme ölçeğinde hem de misafirler açısından yeşil kavramının tam olarak 

anlaşılabildiğini söylemek mümkün değildir. Bilgilendirici ve eğitici yeşil 

girişimleri teşvik ederek bilgiyi ve genel halkın farkındalığını artırmak 
uygulama açısından önem arz etmektedir. Tüketicileri yeşil girişimler 

hakkında bilinçlendirmek, işletmelerin yeşil göz boyama faaliyetlerinde 

caydırıcı bir unsur olarak gösterilebilir. Yeşil işletmecilik akımından 
yararlanmak isteyen işletmeler, dikkatli adımlar atmalı ve yeşil göz boyama 

yapan işletmelerin yanlış adımlarından ders çıkarmalıdır. İşletmeler, 

müşterilerde yeşil göz boyama intibaı oluşturacak uygulamalardan 

kaçınmalıdır. Söz konusu bu durum en nihayetinde yeşil kafa karışıklığına 

ve yeşil güvensizliğe neden olacaktır. Tüketici şüpheciliği bağlamında 

işletmeler yeşil güvenilirliğini artırmalı, algılanan yeşil riski 
azaltmalıdırlar. Tüketicilerin zedelenen güveni sonucunda gerçekten yeşil 

olan restoranlar da zarar görmektedir. Bu nedenle işletmelerin yanıltıcı 

iddialardan vazgeçmesi gerekir. Araştırma bulgularında yer alan bir diğer 

konu da ürünlerin müşteriler nezdindeki fiyat-performans algısının 

düşüklüğüdür. İşletmelerin bu konu hakkında kendilerini geliştirmeleri ve 
menülerindeki yeşil ürün çeşidini artırmaları gerekmektedir. 
 
5.3. Gelecek Araştırmalar İçin Öneriler 

Bu araştırma, Türkiye’de faaliyet gösteren yeşil nesil restoranlarda 

misafirlerin karşılaştıkları yeşil göz boyama uygulamalarına ilişkin 

bulgulara odaklanmıştır. Dolayısıyla çalışma, hem yeşil nesil restoran 

müşterisi olan hem de yeşil göz boyama kavramına haiz bireyler ile 
sınırlandırılmıştır. Çalışmanın daha büyük bir örneklem grubu oluşturacak 

değişkenler özelinde çalışılması daha kapsamlı ve isabetli yorumlar elde 
edilmesini sağlayacaktır. Nicel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilecek 

çalışmalar ile daha genellenebilir ve nitel araştırma bulguları ile 

kıyaslanabilir sonuçlara ulaşılması da olasıdır. Yeşil göz boyama ile ilgili 

Laufer (2003), yeşil güven ile alakalı olarak ise Chen (2010) tarafından 

geliştirilen ölçeklere eklenecek farklı değişkenler konunun anlam 

bütünlüğüne zenginlik katacak sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olacaktır. 
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Ayrıca, bundan sonraki çalışmalarda yeşil pazarlama, yeşil marka imajı, 

yeşil marka değeri, yeşil kalite algısı ve yeşil risk algısı gibi değişkenlere 
yer verilmesi daha farklı hipotezlerin sınanmasına ve konu hakkında daha 

kapsamlı çıkarımlarda bulunulmasına olanak sağlayacaktır. 
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ÖZET 
Türkiye'de turizm sektörünün dünyadaki trende paralel olarak hızlı 

büyümesi ve birçok yükseköğretim programının açılması eğitimde rekabet 

ortamı yaratmıştır. Bu noktada üniversiteler arası rekabette avantaj 

sağlayacak unsur, eğitim kalitesinin ve öğrenci memnuniyetinin 
artırılmasıdır. Çalışmanın konusu turizm eğitimi ile ilgilidir ve çalışma, 

eğitimin kalitesine odaklanmaktadır. Ölçme, izleme ve kalite geliştirmenin 

önemine yönelik tasarlanan bu çalışma ile turizm işletmeciliği bölümlerine 

özgü bir ölçek uyarlanmıştır. Söz konusu ölçek, 50 öğrenci tarafından 

yanıtlanmış ve analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, kültürel ve dilsel 

eşdeğerliğinin sağlanması amaçlanan Turizm Yüksek Öğreniminde Kalite 

Algısı Ölçeğinin, Türkiye Türkçesine uyumlu ve Türkiye kültürüne hitap 
eden bir formunun oluşturulduğu sonucuna varılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Turizm eğitiminin kalitesi, Dilsel ve kültürel 

eşdeğerlik, Ölçek uyarlaması. 
 
 
 
 

                                                           
1 Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 

kabul edilen 2201E006 no.lu proje kapsamında desteklenmiştir. Çalışma yukarıdaki alan 

kodlarında yer almayan turizm eğitimi alanında gerçekleştirilmiştir.  
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ENSURING CULTURAL AND LINGUISTIC EQUIVALENCE 
OF THE QUALITY PERCEPTION SCALE IN TOURISM 

HIGHER EDUCATION 
 
ABSTRACT 
The rapid growth of the tourism sector in Turkey in parallel with the global 
trend and the opening of many higher education programs have created a 
competitive environment in education. At this point, the factor that will 
provide an advantage in competition among universities is to increase the 
quality of education and student satisfaction. The subject of the study is 
related to tourism education and the study focuses on the quality of 
education. A scale specific to tourism management departments has been 
adapted in this study designed for the importance of measurement, 
monitoring and quality improvement. The scale was answered and 
analyzed by 50 students. As a result of the study, it was concluded that a 
form of the Perception of Quality in Tourism Higher Education Scale, 
which aims to ensure cultural and linguistic equivalence, was created that 
is compatible with Turkish and appeals to Turkish culture.  
Keywords: Quality of tourism education, Cultural and linguistic 
equivalence, Scale adaptation. 
 
1. GİRİŞ 

Turizm eğitiminin kökenleri 1960'lara dayanmaktadır. Bu yıllarda 

turizm alanındaki öğrenci, öğretmen ve kurumların sayısı artmaya 

başlamış, müfredatta sadece mesleki eğitime yer verilmemiş ve turizmin 

farklı eğitim kademelerinde ele alınması gerektiği anlaşılmıştır. Turizm 

eğitimi üzerine araştırmalar, Batı Avrupa'da Yüksek Öğrenim ve Turizm 

Çalışmaları raporuyla başlamıştır. Turizm eğitiminin gelişimini ve 

durumunu değerlendiren ilk çalışmalar ile turizm eğitimi literatürü 

genişlemeye ve zenginleşmeye başlamıştır. Örneğin Annals of Tourism 
Research dergisinde 1981 yılında J. R. Brent Ritchie tarafından düzenlenen 

turizm eğitimi özel sayısı, turizm eğitimi için oldukça önemlidir (Airey ve 

Tribe, 2005). Ardından, araştırma çıktıları istikrarlı bir ivme kazanmıştır. 
Bunun en önemli kanıtı turizm eğitimi araştırmalarına özgü şu dergilerin 

yayımlanmaya başlamasıdır: The Journal of Hospitality and Tourism 
Education (1988), The Journal of Teaching in Travel and Tourism (2001) 
ve The Journal of Hospitality, Leisure, Sport, and Tourism Education 
(1992). 

Turizm eğitiminde ana araştırma konuları, müfredat, öğretme, öğrenme 

ve değerlendirme, öğrenci gelişimi ve başarı veya öğrenme kaynakları 

olarak sıralanmıştır. Bununla birlikte turizm eğitiminde en çok araştırılan 

konu müfredat olmuştur. Bu bağlamda müfredat planlama modelleri 



290 

geliştirilmiş, müfredat eleştirel bir şekilde incelenmiş, turizm eğitimi 

müfredatları diğer coğrafyalarla karşılaştırılmış veya müfredat ile içerik 

bilgisi arasındaki ilişki incelenmiştir (Tribe, 2005). Turizm eğitim ve 

öğretiminde kalite için ilk girişim, WTO TEDQUAL ve metodolojisini 

tanımlayan Fayos-Sola'ya (1997) aittir. Ardından Tan ve Morgan (2001) 
Avustralya turizm yüksek öğretimindeki kaliteyi incelemiştir. Ritchie'nin 
(1993) turizm eğitimcilerinin yetiştirilmesi için yönergeler sunduğu 

çalışması ve Busby'nin (1995) öğretim elemanlarının kalitedeki rolünü 

vurguladığı çalışması, turizm eğitiminde kalite iyileştirmeye 

odaklanmaktadır. Turizm ve otelcilik eğitimi için bir el kitabı hazırlayan 
Cooper vd. (1994; 1996) bu bağlamda turizm eğitiminin kalitesi 

literatürüne önemli katkılarda bulunmuştur. Bu nedenle turizm eğitiminin 

zamanla anlaşıldığını ve turizm eğitimini geliştirmeye yönelik çalışmaların 

başladığını söylemek mümkündür.  
Ulusal alanyazında turizm eğitiminde kalite konusunu ele alan az sayıda 

çalışma olduğu görülmektedir. Örneğin turizm eğitimi ile ilgili iki yüze 

yakın tezin bibliyometrik analizini sunan Polat-Üzümcü (2019), 

kalite/nitelik anahtar kelimelerine yalnızca altı tezde yer verildiğini tespit 

etmiştir. Turizm eğitiminin kalitesine yönelik çalışmalardan birinde Güzel-
Şahin (2011), turizm eğitimi alan öğrencilerin hizmet kalitesi algılarını 

ölçmüştür. Burada kalite boyutları olarak fiziki görünüm, güvence, 

güvenilirlik, ilgi/heveslilik ve empati ele alınmıştır. Araştırma sonucunda 

öğrencilerin en çok fiziksel görünüme, en az empatiye önem verdikleri 
tespit edilmiştir. Fiziksel görünüm, üniversite binalarını, araç-gereçlerini, 

personelini ve hizmet verilen yerin fiziki görünümünü ifade ederken 

empati, çalışanların öğrencileri anlaması, dinlemesi, ihtiyaçlarına cevap 

verebilmesi anlamına gelmektedir. Bir başka çalışmada Eren, Özgül ve 

Çullu-Kaygısız (2013) turizm işletmeciliği, turizm rehberliği ile 

gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerindeki lisans öğrencilerinin 

memnuniyet düzeylerini şu kriterler doğrultusunda ölçmüşlerdir: öğretim 

elemanları, danışmanlık hizmetleri, ölçme ve değerlendirme sistemi, 
eğitim-öğretim programı, sosyal aktiviteler, fiziksel özellikler ve kütüphane 

hizmetleri. Bunlar arasında öğrencilerin en çok danışmanlık 

hizmetlerinden, en az sosyal aktivitelerden memnun oldukları anlaşılmıştır.  
Erdem ve Şenol (2015) ise kalite geliştirme çalışmalarında kullanılmak 

üzere lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrenciler üzerine bir araştırma 

yapmışlardır. Öğrencilerin memnuniyetlerini şu boyutlar çerçevesinde 

incelemişlerdir:  akademik eğitim, kişisel gelişim, akademik danışmanlık ve 

rehberlik hizmetleri, akademik ve sosyal iklim, yönetsel hizmetler, öğrenci 

işleri hizmetleri, kütüphane hizmetleri, sağlık hizmetleri, yemekhane 

hizmetleri, laboratuvar ve diğer etkinlik alanlarının yeterliliği, fiziki ve 
teknik alt yapı ve sosyo – kültürel destek hizmetleri memnuniyeti. Bunlar 
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arasında öğrencilerin en çok laboratuvar ve diğer etkinlik alanlarının 

yeterliliğinden, en az öğrenci işleri hizmetlerinden memnun oldukları 

anlaşılmıştır. Bir başka perspektiften turizm ve otelcilik meslek 
yüksekokulu öğrencilerinin eğitim kalitesi algılarını ölçen Olcay ve Ay 

(2019), altı faktör kapsamında genel bir değerlendirme yapmışlardır. 
Öğretim elemanlarından ve danışmandan alınan hizmetin yanı sıra 

yönetim, bilişim-teknoloji olanaklar, dersler ve derslerin programlanması, 

fiziksel olanaklar bakımından alınan hizmet kalitesi algıları temel 
alınmıştır. Buna göre en çok öğretim elemanlarına en az bilişim-teknoloji 
olanaklarına önem verdikleri görülmüştür. Turist rehberliği bölümü 

özelinde bir kalite ölçeği geliştirmeyi hedefleyen Temizkan ve Ergün 

(2020) çalışmaları neticesinde şu boyutları bulmuşlardır: müfredat öğrenim 

kalitesi, akademik personel kalitesi, yönetim destek hizmetleri, öğretim 

ortamı ve öğretim sonucu kazanımlar.  
Bu çalışmada ise Lee, Huh ve Jones (2016) tarafından geliştirilen ve 

kaliteli eğitimin boyutlarını ortaya koyan ölçeğin Türkçeye ve Türkiye 

kültürüne uyarlanması sürecinde kavram geçerliğinin test edilmesi 

amaçlanmıştır. Kavram geçerliğinin sağlanması noktasında ölçeğin 
kültürel ve dilsel eşdeğerliğinin sağlanması ana hedef olarak belirlenmiştir. 

Bu hedeflere ulaşmak için ölçek çevirileri gerçekleştirilmiş, uzman 

panelleri yapılmış ve Türkçe’ye çevrilen ölçeğin, katılımcılar tarafından 

anlaşılabilirliğinin test edilmesi amacıyla da 50 kişilik bir örneklem 

üzerinde uygulaması gerçekleştirilmiştir. 
 
2. YÖNTEM 

Caramelli ve Van de Vijver’in (2013) özgün yaklaşımında kültürel 

eşdeğerlik, ölçeğin kaynak dildeki maddelerinin, hedef kültüre ne derece 

uygun olduğuyla ilgilenir. Bu noktada kullanılan çevirmenlerin kaynak ve 

hedef dil ile birlikte, alana da hâkim olması gerekmektedir (Brislin, 1986). 
Dilsel eşdeğerlik (çeviri eşdeğerliği) ise ölçek maddelerinin kaynak dilden 

hedef dile çevrilmesi aşamasında yazım, dilbilgisi, sözcük ve anlam gibi 

değişkenleri inceleme altına alır. Yapı eşdeğerliği (kavramsal/işlevsel 

eşdeğerlik), ölçekte yer alan kavramların unsurlarını ve ilişkilerini inceler 

(Hui ve Triandis, 1985).  Ölçüm eşdeğerliğindeyse, ölçeğin kaynak ve 

hedef topluluk üzerindeki karşılaştırmalı sonuçların uyumlu olmasını 

içerir. Bu noktada yapı geçerliğinde, ölçek güvenirliğine ve geçerliğine dair 

sonuçlar değerlendirilir.  
Bu çalışma kapsamında Caramelli ve Van de Vijver’in (2013) dört 

boyutlu eşdeğerlik yaklaşımından yola çıkılarak bir prosedür 

geliştirilmiştir. Diğer yaklaşımlar yerine bunun seçilmesinin temel nedeni 
ise sade bir prosedür oluşturularak, uygulamanın kolaylaştırılmasıdır. 

Çalışma kapsamında benimsenen prosedürde ilk aşama kültürel ve dilsel 
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eşdeğerliği sağlamayı amaçlayan bir aşama, yapı eşdeğerliğini inceleyen 

bir aşama ve ölçüm eşdeğerliğini değerlendiren bir aşama olmak 

oluşturulmuştur. Bu bağlamda çalışma kapsamında bu prosedürün ilk 

adımı olan kültürel ve dilsel eşdeğerliğin sağlanması hedeflenmiştir. 
 
2.1. Ölçüm Aracı 

Çalışma kapsamında kültürel ve dilsel eşdeğerliğinin sağlanması 

amaçlanan Turizm Yüksek Öğreniminde Kalite Algısı Ölçeği (Lee vd., 
2016) beş boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar ve ifade ettikleri aşağıda yer 

alan Tablo 1 aracılığıyla açıklanmıştır. 
 
Tablo 1. Turizm Yüksek Öğreniminde Kalite Algısı Ölçeği Boyutları 

Boyut Açıklaması 

Öğrenci 
destek 
hizmetleri 

Öğrenci destek hizmetlerinin oldukça geniş bir kapsamı vardır. Bir yandan 

öğrenme ortamlarını, diğer yandan öğrenme kaynakları ve bunlar için 

sağlanan finansal kaynakları ifade eder. Ayrıca mentorluk ve oryantasyon 

gibi hizmetler de öğrenciyi destekleyen hizmetlerden bazılarıdır (Chuang 

ve Dellmann-Jenkins, 2010; Kuo vd., 2011; Tan ve Kek, 2004). 

Endüstri 

ağı 

Bu ağ öğrencilerin staj fırsatlarını iyileştirmektedir. Bu konuda uygulamalı 

dersler dışında alan gezilerinin önemine dikkat çeken Alan ve Chak-
Keung (2009), uygulamalı deneyimin öğrencileri öğrenmeye teşvik 

ettiğini belirtmişlerdir. Endüstri bağlantıları için düzenlenen kariyer 

fuarları da bu bağlamda etkilidir (Milman ve Whitney, 2014; Tse, 2010; 

Zhang vd., 2016). 

Yenilikçi 

müfredat 

Hem öğrencilerin ihtiyaçlarını yansıtan hem de sektördeki trendleri takip 

eden bir müfredatı ifade etmektedir. Güncellik ve esneklik, yenilikçi 

müfredatlardan beklenen başat özelliklerdir. Böylece öğrenciler sadece 

bilgilerini geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda potansiyellerini de 

keşfedeceklerdir (Barron vd., 2007; Yeung, 2004). 

Öğrenme 

ortamı 

Üniversitenin coğrafi konumu ve fiziki görünümünden başlayarak bina, 

tesis, derslik, kütüphane gibi akla gelebilecek tüm somut unsurları ifade 

etmektedir. Ancak ileri teknoloji ve donanımlar yardımıyla öğrencilere 

sağlanan e-öğrenme fırsatları da bu bağlamda önemli bir kalite 

göstergesidir (Cantoni vd., 2009; Cho ve Schmelzer, 2000). 

Program 
kredileri 

Programda istihdam edilen akademik personel ile ilgilidir. Nitelikli bir 
öğretim kadrosuna sahip olmak, programların itibarı ile ilişkilidir ve 

öğrencilerin kariyer seçimlerini etkilemesi açısından oldukça önemli bir 

konumdadır (Assante vd., 2008; Van Hoof vd., 2014). 

 
Özgün ölçekte, bahsedilen beş boyutu ölçmeyi amaçlayan 29 madde 

bulunmaktadır. Öğrenci destek hizmetleri boyutunu ölçmek amacıyla 7 
madde, endüstri ağı boyutunu ölçmek amacıyla 7 madde, yenilikçi 

müfredat boyutunu ölçmek amacıyla 6 madde, öğrenme ortamı boyutunu 
ölçmek amacıyla 5 madde ve program kredileri boyutunu ölçmek amacıyla 

4 madde kullanılmıştır. 
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2.2. Kültürel ve Dilsel Eşdeğerlik 
Ölçek uyarlamalarında herkesin hemfikir oluğu tek bir teknik olmasa da 

geri-çeviri ve paralel kör çeviri en çok kullanılan teknikler arasında yer 

almaktadır. Geri-çeviri tekniği bir ölçeğin kaynak dilden, hedef dile 
çevrilmesini takiben, farklı bir çevirmen tarafından kaynak dildeki sürümü 

görülmeden hedef dilden kaynak dile tekrar çevrilmesini içerir. Bu tekniğin 

en çok eleştirilen kısmı, çevirmenlerin, farklı çeviriler arasında ortaya 

çıkabilecek hataları istemeden de olsa giderebilmesi olasılığıdır. Paralel 
kör çevirideyse ölçeğin birbirinden farklı, habersiz, birden çok çevirmen 

tarafından kaynak dilden, hedef dile çevrilmesi söz konusudur. Süreç 

sonunda yapılan bu çevirilerin üzerinde tartışılarak ortak sürüm ortaya 

çıkarılmaktadır (Harkness 2003; Usunier 2011; Caramelli ve Van de Vijver 
2013). Bu noktada herkesin üzerinde hemfikir olduğu ortak bir prosedürün 

bulunmadığı da söylenmelidir (Van de Vijver 2013; Epstein vd. 2015). 
Çalışma kapsamında araştırmacılar tarafından uygulanmış tek bir 

prosedüre bağlı kalınmamış ve çeşitli uygulamalar, konu ve imkanlar 
dahilinde bir araya getirilmiştir. Yukarıda geri-çeviri ile ilgili bahsedilen 
eleştiriler de göz önüne alınarak, turizm alanında doktora sahibi iki uzman 
tarafından paralel kör çeviriler gerçekleştirilmiştir. Daha sonrasında bu 

paralel kör çevirilerin ve özgün dildeki maddelerin bir arada bulunduğu bir 

değerlendirme formu, turizm alanında doçentlik derecesine sahip iki 
araştırmacıya sunulmuş ve onlardan uzman görüşü alınmıştır. 

 Elde edilen tüm formlar bir araya getirilerek turizm alanın doçentlik 

derecesi olan bir, turizm işletmeciliği doktorasına sahip bir ve turizm 

işletmeciliği yüksek lisans derecesine sahip iki araştırmacı olmak üzere 

dört kişiden oluşan inceleme paneline alınmıştır. Panel sonucunda, 29 
maddeden oluşan özgün ölçeğin, öğrenci destek hizmetleri boyutunda yer 
alan iki maddenin birleştirilmesine karar verilmiştir. Bu maddeler, “mevcut 

burslar” ve “mevcut finansal destekler”dir. Bu maddelerin 

birleştirilmesinin ana sebebi olarak Türkiye’deki uygulama göz önüne 

alındığında, öğrencilerin eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla 

üniversiteler tarafından çeşitli finansal desteklerin sunulmasının, çok da 

karşılaşılan bir uygulama olmadığı görüşü ağırlık kazanmıştır. Bu noktada 

bazı vakıf üniversitelerinde öğrencilere çeşitli finansal desteklerin 

sunuluyor olması kabul edilmekle birlikte, bu desteklerin dahi çoğu zaman 

“burs” adı altında yapılıyor olması, özgün ölçekte ayrı ayrı yer alan bu 

maddelerin birleştirilmesinin temel dayanağı olarak kabul edilmiştir. 
Son aşamada ise inceleme panelinden çıkan Türkçe form, özgün form 

ile birlikte, turizm programlarında İngilizce derslerine giren, turist 
rehberliği kokartı sahibi bir İngilizce öğretmenine sunulmuş ve bu yolla 

söylemlerin uygunluğu kontrol edilmiştir. Bu inceleme sonucunda elde 
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edilen öneriler inceleme paneli tarafından tekrar değerlendirilmiş ve forma 

son hali verilmiştir. 
Bahsedilen prosedür dahilinde İngilizce’den Türkçe’ye çevrilen ölçeğin 

kültürel ve dilsel eşdeğerliğinin test edilmesi amacıyla bir uygulama 

planlanmıştır. Bu bağlamda ölçeğin, katılımcılar tarafından ne derece 

anlaşılabildiği değerlendirilmiş, bu değerlendirme esnasında bazı istatistiki 

testlere başvurulmuştur. Her ne kadar ölçüm eşdeğerliğinin konusu olsa da 

katılımcılar açısından ölçeğin anlaşılabilirliğine yönelik ipuçları elde 

etmek amacıyla veri dağılımı incelenmiş ve güvenilirlik analizi 

gerçekleştirilmiştir. Soru formunda yer alan ölçekte de tıpkı özgün ölçek 

gibi katılımcıların kapalı uçlu ifadelere ilişkin tutumlarını bir uçtan 

diğerine doğru derecelemelerine izin veren yedi dereceli Likert tipi skala 
kullanılmıştır. 
 
2.2.1. Verinin Normalliği 

Sosyal bilimlerde son zamanlarda, veri dağılımının normalliğini 

sınamak amacıyla Ki-kare uygunluk, Shapiro-Wilks, Kolmogrov-Smirnov 
vb. testlerin (Gürsakal, 2009, s. 266) kullanılmasından yavaş yavaş 

vazgeçilmiş ve bunun yerine çarpıklık ve basıklık değerlerinin incelenmesi 
benimsenmiştir. Tabachnick ve Fidell (2013), veri setinin çarpıklık ve 

basıklık değerlerinin +1,5 ile -1,5 aralığında bulunmasının normal dağılımı 
işaret ettiğini öne sürmüştür. Gerekli durumlarda +2 ile -2 aralığında 

bulunan değerlerin de normal dağılıma işaret ettiğini ifade eden çalışmalar 

da mevcuttur (George ve Mallery, 2010). 
 
2.2.2. Güvenirlik Analizi 

Güvenilirlik kavramı, bir ölçeğin içerik, yapı ve araştırılan fenomeni 

sorgulama gücünü ifade etmektedir.  Cronbach’ın α katsayısı, ölçeğin genel 

güvenilirliğini sınayan bir parametredir. Ölçeğin güvenilirliğini 

yorumlamaya yarayan α katsayısı değerlendirilirken 0 - 0,40 aralığı ölçeğin 

güvenilir olmadığını, 0,40 - 0,60 aralığı ölçeğin düşük güvenilirliğe sahip 

olduğunu, 0,60 - 0,80 aralığı ölçeğin güvenilir olduğunu ve 0,80 - 1 aralığı 
ölçeğin yüksek güvenilirliğe sahip olduğunu ifade eder (Özdamar, 2011, s. 
603-606). 

 
2.3. Örneklem 

Çalışma kapsamında araştırma evreni, Anadolu Üniversitesi Turizm 

İşletmeciliği Lisans Programı öğrencileri olarak belirlenmiştir. Çalışma 

kapsamında ihtiyaç duyulan veriler 2022 yılının nisan ve mayıs aylarında 
çevrimiçi olarak toplanmıştır. Anket yapılacak öğrenciler olasılık dışı 

örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir 

(Balcı, 2013, s.103). Yapılan çalışma sonucunda 50 öğrenciye soru formu 
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uygulanmış ve çalışma amaçları doğrultusunda bu sayı yeterli bulunarak 

çalışma sonlandırılmıştır. 
 
3. BULGULAR 

Bu bölümde, bir önceki bölümde ölçüm eşdeğerliği başlığı altında 

detaylarına yer verilen analizlerin sonuçları sırasıyla sunulmuştur. Bu 

bağlamda önce veri dağılımının normalliği incelenmiş, sonrasında 

güvenilirlik analizleri gerçekleştirilerek, soru formunun katılımcılar 

tarafından anlaşılabilirliği sınanmak istenmiştir. 
 
3.1. Örnekleme İlişkin Demografik Bulgular 

Araştırma kapsamında kullanılan soru formu Anadolu Üniversitesi 

Turizm İşletmeciliği Lisans programında öğrenim gören 50 öğrenciye 

çevrimiçi ortamda uygulanmıştır. Bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. Buna 
göre öğrencilerin 12’si bir yıldır, beşi iki yıldır, 20’si üç yıldır, 13’ü ise en 

az 4 yıldır bu programda eğitim almaktadır. Elde edilen örneklemde 

sağlanan çeşitlilik, kültürel ve dilsel eşdeğerliğin sağlanması noktasında 

yeterli bulunmuştur. Çalışma hedefleri arasında fark ya da ilişki analizleri 

gerçekleştirilmesi bulunmadığı için, daha fazla demografik veriye soru 

formunda yer verilmemiştir. 
 

Tablo 2. Örnekleme ilişkin demografik bulgular 
Eğitim Yılı Frekans % n 
1 yıl 12 24 

50 
2 yıl 5 10 
3 yıl 20 40 
4 yıl ve üzeri 13 26 

 
3.2. Parametrelere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Ölçekte yer alan parametrelere ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 3’te 

sunulmuştur. Bu bağlamda tüm parametrelere ilişkin ifadelerin, örneklemi 

oluşturan 50 katılımcı tarafından da yanıtlandığı görülmektedir. 

Parametrelere ilişkin varyans değerleri 1,90 ile 5,14 arasında, standart 

sapma değerleri ise 1,38 ile 2,26 arasında dağılım göstermiştir. En düşük 

sıralama değeri 2,64 ile OD1 parametresinde, en yüksek sıralama değerleri 

ise 5,62 ile EO3 ve PY4 parametrelerinde gözlenmiştir. 
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Tablo 3. Tanımlayıcı istatistiklere ilişkin bulgular 
Parametre x̄ σ² σ n 

OD1 2,64 1,90 1,38 

50 

OD2 3,94 3,20 1,78 
OD3 4,42 2,90 1,70 
OD4 4,60 3,95 1,98 
OD5 4,76 2,63 1,62 
OD6 4,46 2,58 1,60 
EI1 3,94 2,54 1,59 
EI2 4,18 2,84 1,68 
EI3 4,56 2,82 1,68 
EI4 4,56 3,06 1,75 
EI5 4,58 2,61 1,61 
EI6 4,24 3,53 1,87 
EI7 4,74 2,93 1,71 
IM1 3,62 3,58 1,89 
IM2 4,22 2,62 1,61 
IM3 4,90 3,31 1,82 
IM4 4,44 3,19 1,78 
IM5 4,52 2,21 1,48 
IM6 3,42 3,84 1,95 
EO1 4,42 5,14 2,26 
EO2 4,02 4,10 2,02 
EO3 5,62 2,28 1,51 
EO4 4,52 2,82 1,68 
EO5 4,40 3,46 1,86 
PY1 5,44 2,45 1,56 
PY2 4,76 3,32 1,82 
PY3 4,64 3,99 1,99 
PY4 5,62 2,85 1,68 

 
3.3. Verinin Normalliğine İlişkin Bulgular 

Bu çalışmada verinin dağılımının normalliğinin tespiti için çarpıklık ve 

basıklık değerleri incelenmiştir (Tablo 4). Çarpıklık ve basıklık 

değerlerinin incelenmesinde +1,5 ile -1,5 aralığı referans değerler olarak 

kabul edilmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Parametrelere ilişkin 

değerlerin bu referans aralığın içerisinde yer aldığı görülmüş ve veri 

dağılımının normal olduğu kabul edilmiştir. Bu sonuçlar, çalışma 

kapsamında Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin katılımcılar tarafından 

anlaşılabildiğine ilişkin bir ipucu olarak kabul edilmiştir. 
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Tablo 4. Parametrelere ait çarpıklık ve basıklık değerleri 
Parametre Çarpıklık Basıklık Parametre Çarpıklık Basıklık 

OD1 0,156 -1,253 IM2 0,048 -0,415 
OD2 0,138 -1,097 IM3 -0,501 -0,700 
OD3 -0,154 -0,696 IM4 -0,010 -1,019 
OD4 -0,243 -1,317 IM5 0,192 -0,818 
OD5 -0,459 -0,367 IM6 0,430 -0,971 
OD6 0,029 -0,698 EO1 -0,296 -1,321 
EI1 0,227 -0,503 EO2 -0,028 -1,173 
EI2 0,184 -0,627 EO3 -0,869 -0,325 
EI3 -0,149 -1,076 EO4 -0,103 -0,675 
EI4 -0,092 -0,863 EO5 -0,103 -0,955 
EI5 0,061 -1,183 PY1 -0,779 0,008 
EI6 0,079 -1,315 PY2 -0,301 -1,038 
EI7 -0,136 -0,854 PY3 -0,375 -1,085 
IM1 0,201 -1,029 PY4 -1,169 0,362 

 
3.4. Güvenilirlik Analizine İlişkin Bulgular 

Ölçeğe ilişkin güvenilirlik değerleri, SPSS 26 yazılımı aracılığıyla 

hesaplanan Cronbach’ın α katsayısıyla sınanmıştır. Tablo 5’te yer alan 
güvenilirlik analizi sonuçları incelendiğinde ölçeğe ilişkin α katsayısının 

0,956 olarak hesaplandığı görülmektedir. Bu bağlamda ölçeğin istatistiki 
anlamda güvenilir olduğu (Özdamar, 1999; Gliem ve Gliem, 2003) 

görülmüştür. Güvenilirlik analizinin sonuçları, çalışma kapsamında 

Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin katılımcılar tarafından anlaşılabildiğine 

ilişkin bir ipucu olarak kabul edilmiştir. 
 
Tablo 5. Güvenilirlik analizi sonuçları 

Cronbach'ın α 

katsayısı 
x̄ σ² σ 

Parametre 
Sayısı 

0,959 124,1 34,05 1159,53 28 

 
4. SONUÇ 

Çalışma kapsamında Lee vd. (2019) tarafından geliştirilmiş Turizm 
Yüksek Öğreniminde Kalite Algısı Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanmasında, 

kültürel ve dilsel eşdeğerliğin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç aynı 

zamanda Caramelli ve Van de Vijver (2013) tarafından kültürlerarası 

uyarlamalara yönelik olarak kullanılan prosedürden yola çıkılarak 

oluşturulan ve bu çalışmada kullanılan prosedürün de ilk adımıdır. Bu 

prosedür uyarınca özgün ölçeğin kaynak dilden hedef dile çevrilmesi 

amacıyla sırasıyla paralel kör çeviriler gerçekleştirilmiş, bu çevirilere 

yönelik uzman değerlendirmeleri alınmış, elde edilen çeviriler ve 

değerlendirmeler dört araştırmacının yer aldığı bir panelde incelenmiş ve 
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ortaya çıkarılan form bir dil uzmanının değerlendirmesi sonrasında 50 

kişilik bir örneklem grubuna sunularak, anlaşılabilirliği test edilmiştir. 
Prosedürün ilk aşamasını ifade eden bu çalışmada uygulanan panel 

incelemesi sürecinde, özgün ölçeğin sahip olduğu iki madde, Türkiye’deki 

üniversitelerde karşılaşılan uygulamalar göz önüne alınarak 

birleştirilmiştir. Bu iki madde “mevcut burslar” ve “mevcut finansal 

destekler” maddeleridir. Bu maddelerin birleştirilmesinin temel sebebi 

olarak, Türkiye’de öğrencilere yönelik üniversiteler tarafından sunulan 

nakdi desteklerin, genellikle burslar olarak adlandırılmasıdır. Bu bağlamda 

“mevcut burslar” maddesine ek olarak kullanılacak “mevcut finansal 
destekler” maddesinin uygulamada çok bir karşılığının olmayacağı ve 

bununla birlikte frekans yüklerinin düşük çıkarak, ölçüm hatasına 

sebebiyet verebileceği üzerinde durulmuştur. Bu birleştirme dışında özgün 

ölçek, madde ve boyut yapıları korunarak Türkiye Türkçesine çevrilmiştir. 
Çalışma, Anadolu Üniversitesi tarafından desteklenen 2201E006 

numaralı bilimsel araştırma projesinin adımlarından birisini 

oluşturmaktadır. Proje dahilinde bahsedilen ölçeğin kültürlerarası 

uyarlaması gerçekleştirilerek, çeşitli üniversitelerde eğitim-öğretim alan 

öğrencilerin, aldıkları eğitimin kalitesine yönelik tutumlarının ölçülmesi 

amaçlanmaktadır. Bu çalışma ile ölçüm aracının kültürel ve dilsel 

eşdeğerliğinin sağlanması amaçlanmış ve bu amaçlar araştırma bulguları 

ile desteklenmiştir. Kullanılan prosedür yardımıyla hazırlanan Türkçe 

ölçek, 50 kişilik bir öğrenci grubuna uygulanmıştır. Yapılan istatistiki 

testler sonucunda elde edilen bulguların, ölçeğin, katılımcılar tarafından 

anlaşılabilir olduğunu desteklediği kabul edilmiştir.  
Bu noktada ileri analizlere geçilmemesinin temel sebebi ulaşılan 

örneklem grubunun yeterli olmamasıdır. Her ne kadar Comrey ve Lee 
(1992) gibi bazı araştırmacılar 50 kişilik örneklem büyüklüğünün 

açıklayıcı faktör analizi açısından zayıf olsa dahi yeterli olduğunu ifade 

etse de Tabachnick ve Fidell (2013) en az 150 kişilik bir örneklem 

büyüklüğüne ulaşılması gerektiğini söylemektedir. Çalışma kapsamında 

yine de merak unsurunun bir gereği olarak açıklayıcı faktör analizi 

sonuçları incelenmiştir. Değişkenlerin tutarlılığını ölçen Bartlett küresellik 

testi ile; örneklem hacminin yeterliliğini ölçen Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
testi sonuçları her ne kadar olumlu olarak görülmüş (KMO= 0,870; 2= 
1089,671; p=0,000) ve açıklanan kümülatif varyans %66,86 olarak ortaya 

çıkmış olsa dahi, altı faktörlü bir yapı oluşmuş ve faktör dağılımları 

araştırmacıları tatmin etmemiştir. Bu sebeplerle özgün faktör yapısı 

üzerinde yapılması muhtemel değişikliklerin daha yüksek bir örneklem 

sayısının yakalanmasının amaçlandığı ölçüm eşdeğerliği adımına 

bırakılmasına karar verilmiştir. 
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Çalışma sonucunda, kültürel ve dilsel eşdeğerliğinin sağlanması 

amaçlanan Turizm Yüksek Öğreniminde Kalite Algısı Ölçeğinin, Türkiye 

Türkçesine uyumlu ve Türkiye kültürüne hitap eden bir formunun 

oluşturulduğu sonucuna varılmıştır. Her ne kadar henüz ölçüm eşdeğerliği 

test edilmemiş olsa da kısıtlı örneklemde elde edilen sonuçlar gelecek 
açısından umut vaat etmektedir. Bu bağlamda ölçek, yükseköğretimde 

kalite çalışmalarında eğitim-öğretim kurumları tarafından, ölçüm 

eşdeğerliği de test edildikten sonra, kullanılabilir bir ölçüm aracı olarak 

değerlendirilebilir. Ölçüm eşdeğerliğinin test edileceği gelecek çalışmada, 

öğrencilerin sınıf düzeyleri, genel not ortalamaları vb. arasındaki 

farklılıklar daha büyük bir örneklemde test edilebilecek, aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı ortaya koyulabilecektir.  
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ÖZET  
Araştırmanın amacı Eskişehir’de dört ve beş yıldızlı otellerde görev yapan 

otel yöneticilerinin COVID-19 öncesinde ve sürecinde genişletilmiş 

pazarlama karması elemanlarının (insan, süreç, fiziksel kanıtlar) 

kullanımına ilişkin algılarını ortaya koymak ve bu unsurların COVID-19 
ile birlikteki değişimini gözlemektir. Bu amaç doğrultusunda, Eskişehir’de 

hizmet veren dört ve beş yıldızlı otellerde yöneticilik yapan 20 kişi ile 

yapılandırılmış yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Betimsel analizin 

gerçekleştirildiği araştırmada altı temaya bağlı olarak 33 koda ulaşılmış ve 

bu kodlar görüşme alıntılarıyla desteklenerek sunulmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Pazarlama karması, Konaklama sektörü, Nitel 
araştırma, Betimsel analiz, Eskişehir. 
 

EVALUATION OF THE EXPANDED MARKETING MIX BY 
HOTEL MANAGERS BEFORE AND DURING COVID-19 

 
ABSTRACT 
The aim of the study is to reveal the perceptions of hotel managers working 
in four and five star hotels in Eskişehir regarding the use of extended 

marketing mix elements (people, process, physical evidence) before and 
during COVID-19 and to observe the changes in these elements with 
COVID-19. For this purpose, structured face-to-face interviews were 
conducted with 20 managers of four and five star hotels in Eskişehir. In the 

research where descriptive analysis was carried out, 33 codes were reached 
based on six themes and these codes were supported by interview excerpts 
and presented.  
Keywords: Marketing mix, Hospitality industry, Qualitative research, 
Descriptive analysis, Eskişehir. 
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1. GİRİŞ  
Araştırmanın amacı Eskişehir’de dört ve beş yıldızlı otellerde görev 

yapan otel yöneticilerinin COVID-19 öncesinde ve sürecinde genişletilmiş 

pazarlama karması elemanlarının (insan, süreç, fiziksel kanıtlar) 

kullanımına ilişkin algılarını ortaya koymak ve bu unsurların COVID-19 
ile birlikteki değişimini gözlemektir. Araştırmanın amacına bağlı olarak 

geliştirilen araştırma soruları ise şu şekilde sıralanmaktadır: 
AS1: COVID-19 öncesinde ve sürecinde insan unsurunun (turist ve 

personel) odaklı olduğu noktalar nelerdir ve nasıl bir değişim geçirmiştir? 
AS2: COVID-19 öncesinde ve sürecinde pazarlama süreçlerinde neler 

ön plana çıkmaktadır ve bu süreçlerde nasıl bir değişim yaşanmıştır? 
AS3: COVID-19 öncesinde ve sürecinde fiziksel kanıtlar (iç mekân, dış 

mekân ve diğer fiziksel unsurlar) hangi yönde farklılaşmıştır? 
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve turizm sektörünün en büyük 

krizlerinden biri olarak kabul edilen COVID-19 pandemisinin, hizmet 
alanına özgü olan genişletilmiş pazarlama elemanları üzerinde nasıl bir 

etkisi olduğunu konaklama tesisleri üzerinden açıklamaya çalışması bu 

araştırmanın katkısını ortaya koymaktadır. Konaklama tesislerinde 

pazarlama süreçlerinin COVID-19’daki durumunu genel olarak ele alan 

çalışmalara ulaşılmış olsa da (Akduru, 2020; Bilge ve Büyüksarı, 2021; 

Buladi Çubukcu ve Arslan, 2022; Büyük ve Can, 2020; Demir vd., 2021; 

Doğru ve Koçak, 2021; Dündar, Silik ve Ilgaz, 2020; Karakan ve Çolak, 

2021; Özaltın Türker ve Ertürk, 2020; Turak ve Güzel, 2020) spesifik 

olarak pazarlama karması elemanları üzerinden ele alan herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Bu durum ise araştırmanın özgünlüğünü 

oluşturmaktadır. 
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Tüm Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 Pandemisi birçok sektörü 

olduğu gibi turizm sektörünü ve turistik ürünün pazarlanmasını da olumsuz 

etkilemiştir. 2019’a kadar ki son on yıllık periyotta sürekli artış gösteren 

turizm sektörü, COVID-19 Pandemisi nedeniyle durma noktasına gelmiş; 

2020 yılına kadarki son üç yılda (2017, 2018 ve 2019 yıllarında) aşırı 

turizm (over-tourism) gündemdeyken 2020 yılının daha ilk çeyreğinde 

turizmsizlik (non-tourism) kavramı konuşulmaya başlanmıştır (Gössling, 

Scott ve Hall, 2020; Can ve Aksöz, 2021). Dünya genelinde turist sayısı, 

2019 ile kıyaslandığında, %74 düşerek 381 milyona kadar; uluslararası 

turizmin yarattığı ihracat geliri ise %76 düşerek 4 milyar dolara gerilemiştir 

(UNWTO, 2021a). Dünya Turizm Örgütü’nün 2021 yılının Ekim ayında 

gerçekleştirdiği Uzmanlar Panelinin sonuçlarına göre, pandemi 

öncesindeki (veya 2019 yılındaki) seviyelere 2023 yılında önce bir dönüş 

beklentisi olmadığı; uluslararası turizmin toparlanma sürecinin yavaş 
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ilerleyeceği, çok kırılgan ve dengesiz olabileceği ortaya çıkmıştır 

(UNWTO, 2021b). Dünya turizminde önemli bir kırılma noktası yaratan 
COVID-19 pandemisi, konaklama sektörünü de derinden sarsmıştır. 

Konaklama işletmeleri, bu krizi en az olumsuz etki ile atlatabilmek için 

pazarlama faaliyetlerinde çeşitli revizeler yapmışlardır.  
Amerikan Pazarlama Birliği (2017) tarafından pazarlama; bireysel ve 

kurumsal hedefleri tatmin eden değiş tokuşlar yaratmak için fikirlerin, 

malların ve hizmetlerin tasarımını, fiyatlandırmasını, tutundurmasını ve 

dağıtımını planlama ve uygulama süreci olarak açıklanmaktadır. Turizm 

pazarlaması ise; bir turistik destinasyonun ya da turizm işletmesinin en 

yüksek kazanç elde etme hedefine uygun olarak turizm ürününün pazarda 

iyi bir yer almasını sağlamak amacı ile turizm talebinin özelliklerini de 

dikkate alarak turistik ürün ile ilgili araştırma tahmin ve seçim yapmayı 

hedefleyen ve bu konularda alınacak kararlarla ilgili bir yönetim 

felsefesidir (Kozak, 2014, s. 26).  Geleneksel pazarlama karması adı verilen 

ve 1960 yılında E. J. Mc Carthy tarafından oluşturulan pazarlama karması 

değişkenleri İngilizce karşılıkları olan product (ürün), price (fiyat), place 

(dağıtım), promotion (tutundurma) sözcüklerinin baş harfleri alınarak 

oluşturulan pazarlamanın 4P’si olarak adlandırılmaktadır. Bu karma 

elemanları hem mal pazarlamasında hem de hizmet pazarlamasında 

kullanılmaktadır (Uygur, 2017, s. 55).  
Hizmetlerin; soyutluk, ayırt edilmezlik, farklılık ve kolay bozulabilirlik 

gibi özellikleri ve talepteki dalgalanmaların tümü, hizmet işletmesinin 

planları, sunulan hizmetlerin fiyatı, satış geliştirme çalışmaları ve ürünün 

pazardaki yeri gibi konular üzerinde çeşitli etkiler yaratmaktadır. 

Hizmetlerin bu özellikleri, hizmet sektörünün insan üzerine yoğunlaşan 

yapısı ile birlikte düşünüldüğünde; hizmet sektörü pazarlama karmasını 

oluşturan dört unsurun geliştirilmesi gerektiği görüşmektedir (İçöz, 2005, 

s. 40). Literatürde değişik öneriler bulunmakla birlikte en çok kabul gören, 

hizmet pazarlamasına özgü genişletilmiş pazarlama karması elemanları, 

yani 3P; fiziksel çevre (physical environment), insan (people) ve süreçtir 

(process management) (Uygur, 2017, s. 56).  
 Belli bir yere kadar hizmetleri yönetmek ürünleri yönetmekten daha 

karmaşıktır. Ürünler standart hale getirilebilir. Bir hizmeti standart hale 

getirmek çok daha zordur. Çünkü kontrol edilmesi gereken girdi unsurları 

(fiziksel kanıt/çevre, insanlar, süreç) bir ürüne göre çok daha fazladır 

(Selvi, 2009, s. 216). Fiziksel kanıtlar, dokunulamayan turizm ürünlerine 

dokunulabilir/hissedilebilir/görülebilir ipuçlarıyla destek vermektedir. Bu 

şekilde soyut olan hizmetin somutlaştırılması kolaylaşmaktadır (Kozak, 

2014, s. 239). Böylece düzenlenen fiziksel çevre unsurları, müşterinin 

gözünde soyut olan hizmetlerin somutlaşmasını sağlayabilmektedir. 

Turizm insan odaklı bir sektördür. İnsan karma elemanı, işletme çalışanları 
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ve diğer müşteriler olmak üzere tüm insanları kapsamaktadır. Hizmetin 

üretimi, ulaştırılma ve sunumu konuları çalışan personel yönünden ele 

alınması gerekirken; üretilen ve sunulan hizmetin, üretim ve tüketim 

sürecinin unsuru olan müşteri yönünden de ele alınmasını gerektirmektedir 

(Uygur, 2017, s. 56). Genişletilmiş pazarlama karmasının son elemanı olan 

süreçler, turizm sektöründe ürünlerin müşterilere sunulmasına kadar olan 

tüm aşamaların analiz edilmesini, planlanmasını ve uyumlaştırılmasını 

içerir (Cowell, 1984’ten aktaran Kozak, 2014, s. 259). Turizm ürünlerinin 

üretim ve sunum eş zamanlılığı nedeniyle süreç yönetimi, pazarlama 

etkinliklerinin başarıyla sonuçlandırılmasında önemli yer tutmaktadır 

(Uygur, 2017, s. 57). 
 
3. YÖNTEM 

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan “olgu bilim” deseni 

işe koşulmuştur. Bunun sebebi, genişletilmiş pazarlama karması 

elemanlarının (3P; insan, süreç, fiziksel kanıtlar) COVID-19 sürecindeki 

dönüşümü ile ilgili bilgiler elde etmek için sürece katılan otel 

yöneticilerinin deneyimlerinden yararlanılmasıdır. Olgu bilim, bireylerin 

bir olguya yönelik yaşadıkları deneyimleri, bu deneyimlerin anlamlarını, 

özünü ve yapısını ortaya koyan açıklayıcı bir desen olarak 

tanımlanmaktadır (Seggie ve Bayyurt, 2015). Bu araştırmada, otel 
yöneticilerinin COVID-19 öncesinde ve sürecinde genişletilmiş pazarlama 

karması elemanlarının kullanımına ilişkin algıları ortaya konulmaya 

çalışıldığı için olgu bilim deseni benimsenmiştir. 
Araştırmanın alanı seçilirken amaçlı alan seçimi ve buna bağlı olarak 

amaçlı katılımcı seçimi yapılmıştır. Araştırma kapsamında Eskişehir’de 

hizmet veren dört ve beş yıldızlı otellerde yöneticilik yapan 20 kişi ile 

yapılandırılmış yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların 

belirlenmesinde iki ana kriter göz önünde bulundurulmuştur. İlki, otelin 

yıldız derecesidir. Çalışma kapsamında Eskişehir’de yer alan dört ve beş 

yıldızlı otellerin dahil edilme sebebi, pazarlama faaliyetlerini yürütme 

konusunda sistematik bir düzenlerinin olması ve pazarlama faaliyetlerine -
daha düşük yıldızlı otellere nazaran- daha fazla önem vermeleridir. İkincisi 

ise yöneticilerin bağlı bulundukları departmanlardır. Bu noktada, görüşme 

yapılacak kişinin genel müdür veya ön ofis departman (ön büro, kat 

hizmetleri, yiyecek-içecek vb.) yöneticisi olmasına dikkat edilmiştir. Bu 

kriterin sebebi ise genel müdür için otele bütüncül bir bakış açısı ile 

yaklaşılması; diğerleri için misafirler ile bire bir diyalog halinde 

olunmasıdır. Bunun yanı sıra, katılımcının araştırmaya gönüllü olarak 

katılmaya istekli olması esas olarak belirlenmiştir.  
Eskişehir ilinde dört yıldızlı beş adet otel ve beş yıldızlı dört adet otel 

bulunmaktadır (KTB, 2022). Araştırma kapsamında yıldız kriterine uyum 
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sağlayan dört yıldızlı otellerden birisi COVID-19 öncesinde faaliyet 
göstermediği için çalışma amacına uygun bulunmamış ve değerlendirmeye 

alınmamıştır. Bu doğrultuda, sekiz adet otel çalışma kapsamına girmiştir. 

Otellerin belirlenmesinin ardından, otel genel müdürlerine e-posta ve/veya 
telefon aracılığı ile ulaşılmış, araştırmaya katkı vermek isteyip 

istemedikleri sorulmuştur. Sekiz otelden de olumlu geri dönüş alınmıştır. 

Her otelden üç yöneticiye ulaşılması hedeflenmiş fakat COVID-19 
sürecindeki yönetici değişikliklerinden ötürü toplam 20 kişi ile 

görüşülebilmiştir.  
Araştırmanın verileri, yapılandırılmış görüşme aracılığı ile 2022 yılının 

mayıs ila temmuz ayları arasında toplanmıştır. Veri toplama aracı olan 

görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. Formun birinci bölümü 

katılımcıların kişisel bilgilerine yönelik sorulardan; ikinci bölümü ise 

COVID-19 pandemisi öncesinde ve sürecinde genişletilmiş pazarlama 

karması elemanlarının kullanımının nasıl dönüştüğünü ortaya koymaya 

yönelik sorulardan oluşmaktadır. Görüşmeler katılımcıların kendi 

ofislerinde yüz yüze gerçekleştirilmiş ve ses kayıt cihazı ile kayıt altına 

alınmıştır. Katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerin süresi 23 ile 36 

dakika arasında değişmektedir. Görüşme esnasında katılımcılara yöneltilen 

sorular aşağıdaki Tablo 1 aracılığıyla aktarılmıştır: 
 
Tablo 1. Görüşme soruları 

İnsan 

S1: COVID-19 öncesinde ve sürecinde otel misafirlerinizi nasıl 

tanımlarsınız? COVID-19 öncesinde otel misafirleriniz karar verme 

süreçlerinde daha çok neleri dikkate alırdı, şimdi neleri dikkate alıyor? 

Neden? 
S2: COVID-19 öncesinde ve sürecinde otel personelinizi nasıl 

tanımlarsınız? COVID-19 öncesinde personeliniz hizmet sunumlarında 

ve çalışma koşullarında nelere odaklıydı, şimdi nelere odaklı? Neden? 

Süreç 
S3: COVID-19 öncesinde ve sürecinde pazarlama süreçlerinizi nasıl 
tanımlarsınız? COVID-19 ile birlikte pazarlama süreçlerinizde neler 

değişti? 

Fiziksel 
Kanıtlar 

S4: COVID-19 öncesinde ve sürecinde iç mekân unsurlarında dikkat 

edilen unsurları nasıl açıklarsınız? COVID-19 ile birlikte bir değişim 

yaşandı ise bundan bahseder misiniz? 
S5: COVID-19 öncesinde ve sürecinde dış mekân unsurlarında dikkat 

edilen unsurları nasıl açıklarsınız? COVID-19 ile birlikte bir değişim 

yaşandı ise bundan bahseder misiniz? 
S6: COVID-19 öncesinde ve sürecinde otelin diğer fiziksel 

unsurlarında (kırtasiye malzemeleri, kartvizitler, çalışan üniformaları 

vb.) dikkat edilen unsurları nasıl açıklarsınız? COVID-19 ile birlikte 
bir değişim yaşandı ise bundan bahseder misiniz? 

 
Katılımcılarla yapılan bireysel yüz yüze görüşmeler öncelikle deşifre 

edilerek yazıya aktarılmış, ardından NVivo12 paket programında analiz 
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edilmiştir. Araştırmada nitel veri analizlerinden olan “betimsel analiz” 

kullanılmıştır. Betimsel analiz, toplanan verilerin daha önceden belirlenmiş 

olan temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içermektedir. 

Araştırmanın temaları, araştırmanın amacından hareketle, genişletilmiş 

pazarlama karması elemanları (insan, süreç, fiziksel kanıtlar) ve buna 

ilişkin literatür ekseninde belirlenmiştir. Temaların önceden belirlenmiş 

olması -başka bir ifade ile tümdengelimci bir yaklaşım sergilenmesi- 
nedeniyle betimsel analiz tercih edilmiştir. Bu analizde, araştırmacı 

görüştüğü veya gözlediği bireylerin görüşlerini doğrudan alıntılar ile 

destekleyerek özetlemekte ve yorumlamaktadır (Özdemir, 2010; Yıldırım 

ve Şimşek, 2011).  
Nitel yöntemi temel alan araştırmalarda, araştırmanın inandırıcılığını 

sağlamak için araştırma sürecinin sonuçlarının tutarlı, açık ve teyit 

edilebilir olması gerekmektedir (Lincoln ve Guba, 1985; Yıldırım ve 

Şimşek, 2016). Araştırmanın inandırıcılığının sağlanması adına görüşme 

soruları üç farklı uzman görüşüne sunulmuş, katılımcı onayları alınmış, 

görüşmeler kayıt altına alınarak deşifre edilmiş ve deşifre edilen metinler 
katılımcıların tekrar onayına sunulmuştur. Ayrıca, kodlama sürecinde; 

araştırmacıların hepsi tarafından -önceden belirlenmiş olan temalara bağlı 

kalınarak- ayrı ayrı kodlama yapılmış, verileri en iyi yansıtacağı düşünülen 

kodlarda uzlaşılmış ve bulgulanmıştır. 
Araştırmanın sınırlılığı araştırma alanının Eskişehir olması ve yalnızca 

Eskişehir’de yer alan dört ve beş yıldızlı otellerin yöneticilerini 

kapsamasıdır. 
 
4. BULGULAR  

Araştırmanın katılımcılarına ilişkin demografik bilgiler aşağıda yer alan 
Tablo 2 aracılığıyla sunulmaktadır. Buna göre, katılımcıların 14’ü erkek, 

altısı kadındır. Yaşları 25 ila 53 arasında değişmektedir. Turizm 

sektöründeki toplam deneyimleri ise dört ila 29 yıl arasında değişmektedir. 

Katılımcıların altısı genel müdür, altısı yiyecek-içecek müdürü, beşi ön 

büro müdürü, ikisi kat hizmetleri müdürü ve biri kat hizmetleri müdürüdür. 

Katılımcıların şu an çalıştıkları oteldeki görev süreleri ise bir ila sekiz yıl 

arasında değişmektedir. Katılımcıların 11’i beş yıldızlı otelde ve dokuzu 
dört yıldızlı otelde görev yapmaktadır. 
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Tablo 2. Katılımcıların demografik bilgileri 

 Cinsiyet Yaş 
Sektör 

Deneyimi 
(Yıl) 

Oteldeki 
Görevi 

Oteldeki 
Görev 

Süresi 

(Yıl) 

Otelin 
Yıldız 

Derecesi 

K1 Erkek 25 5 Ön Büro Müd. 2 5* 
K2 Kadın 26 4 Ön Büro Müd. 1 4* 
K3 Erkek 53 29 Genel Müdür 5 5* 
K4 Erkek 43 17 Ön Büro Müd. 6 5* 
K5 Erkek 39 15 F&B Müd. 3 5* 
K6 Kadın 38 10 F&B Müd. 3 4* 
K7 Erkek 34 9 F&B Müd. 5 5* 
K8 Erkek 43 26 Genel Müdür 6 4* 
K9 Kadın 34 16 F&B Müd. 4 4* 

K10 Erkek 34 10 Genel Müdür 8 4* 
K11 Kadın 37 14 F&B Müd. 3 4* 
K12 Erkek 41 17 Genel Müdür 4 4* 
K13 Erkek 30 14 Ön Büro Müd. 4 4* 

K14 Erkek 46 22 
Operasyon 
Müd. 

6 5* 

K15 Erkek 30 14 F&B Müd. 8 5* 
K16 Erkek 47 25 Genel Müdür 4 5* 
K17 Kadın 30 8 Ön Büro Müd. 6 4* 

K18 Erkek 45 22 
Operasyon 
Müd. 

5 5* 

K19 Kadın 44 25 Kat Hiz. Müd. 4 5* 
K20 Erkek 46 23 Genel Müdür 5 5* 

 
Araştırmada, genişletilmiş pazarlama karması elemanlarına (insan, 

süreç, fiziksel kanıtlar) ilişkin literatür çerçevesinde temalar belirlenmiştir. 

Literatür incelendiğinde, insan unsurunun turist ve personel şeklinde iki 

başlık altında ele alındığı, süreç unsurunun alt başlıklara ayrılmadığı, 

fiziksel kanıt unsurunun ise genellikle iç mekân, dış mekân ve diğer fiziksel 

kanıtlar olarak üç başlık altında ele alındığı görülmektedir. Buradan 

hareketle, araştırmanın temaları “turistler, personel, süreç, iç mekân, dış 

mekân, diğer fiziksel kanıtlar” şeklinde belirlenmiştir (Turley ve Milliman, 

2000). Tüm ana temalar, kendi içerisinde COVID-19 öncesi ve COVID-19 
sürecinde olarak ikiye ayrılmış ve böylelikle alt temalar oluşturulmuştur. 

Temalara bağlı olarak oluşturulan ve katılımcıların görüşlerine dayanan 

kodlamalar ise aşağıdaki Tablo 3’te yer almaktadır. 
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Tablo 3. Tema ve kodlar listesi 
Temalar Temaya bağlı oluşturulan kodlar 
İnsan faktörü (Turistler) 

COVID-19 öncesi turistler 

Ürün çeşitliliği ve sınırsız kullanım 

odaklı 
Maliyet odaklı 
Hizmet kalitesi ve konfor odaklı 

COVID-19 sürecinde turistler 
Hijyen ve sosyal mesafe odaklı 
Erişilebilirlik ve ulaşım odaklı 
Açık alan odaklı  

İnsan faktörü (Personel) 

COVID-19 öncesi personel 
Eğitim odaklı 
Misafir ilişkileri odaklı 

COVID-19 sürecinde personel 
Hijyen odaklı 
İş güvencesi odaklı 
Yeni sürece ilişkin hizmet eğitimi odaklı 

Süreç 

COVID-19 öncesi pazarlama süreçleri 
Satış ve kar odaklı 
Standart plan ve prosedürler odaklı 
Yüz yüze iletişim odaklı 

COVID-19 sürecinde pazarlama süreçleri 

Dijitallik odaklı 
Prosedür değişikliklerine adapte olma 

odaklı  
İmaj ve marka değeri koruma odaklı 

Fiziksel kanıtlar (İç mekân) 

COVID-19 öncesi iç mekân unsurları 
Dekoratif 
Kapasite odaklı 
Konforlu 

COVID-19 sürecinde iç mekân unsurları 
Havası kaliteli 
Mesafeli 
Hijyenik 

Fiziksel kanıtlar (Dış mekân) 

COVID-19 öncesi dış mekân unsurları 
Çevre düzenlemesi odaklı 
Mimari doku ve estetik odaklı 

COVID-19 sürecinde dış mekân unsurları 
Açık alana sahip 
Mesafeli düzen 

Fiziksel kanıtlar (Diğer) 

COVID-19 öncesi diğer fiziksel unsurlar 
Düşük maliyetli 
Ortak kullanıma dayalı ve tasarruflu 

kullanım 

COVID-19 sürecinde diğer fiziksel 

unsurlar 

Steril ve hijyenik 
Kişiye özel 
Tek kullanımlık 
Dijital ve temassız 
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4.1.  Birinci Genişletilmiş Pazarlama Karması Elemanı: İnsan 
Genişletilmiş pazarlama karması elemanlarından (3P’den) ilki insan 

(people) şeklindedir. İnsan unsuru kendi içerisinde turist ve personel olarak 

iki ayrı başlık altında incelenmektedir.  
 
4.1.1. Turistler 

COVID-19 öncesi turistlerin nasıl algılandığına ilişkin kodlar “ürün 

çeşitliliği ve sınırsız kullanım, maliyet, hizmet kalitesi ve konfor odaklı” 

olmak üzere üç başlıkta ele alınmaktadır. COVID-19 sürecinde turistlerin 

nasıl algılandıkları ise “hijyen ve sosyal mesafe, erişilebilirlik ve ulaşım, 

açık alan odaklı” şeklinde üç kod ile açıklanmaktadır. İlgili kodlara ilişkin 

alıntı örnekleri aşağıda yer alan Tablo 4 aracılığıyla sunulmuştur. 
 
Tablo 4. Turistler temasına ilişkin kodlar ve alıntı örnekleri 

COVID-19 öncesinde turistler 

Ürün çeşitliliği 

ve sınırsız 

kullanım odaklı 

“COVID-19 öncesinde tüketiciler ürünlerin çeşitliliğini fazlasıyla 

önemsiyordu. Misafirlerin kalite algısı, ürünlerin doyurucu sunumu 

ve çeşitliliği ile yükseliyordu. Ödedikleri tutar karşısında en fazla 

ürüne ulaşmak istiyorlardı.” (K10) 

Maliyet odaklı 

“Misafirler satın alma kararlarında maliyeti önemsiyorlardı. 

Elbette otelin sunduğu faydalar önemliydi fakat ön görülemeyen 

ekonomik koşullarda tüketiciler önceliklerini fiyata 

endekslemişlerdi.” (K1) 

Hizmet kalitesi 
ve konfor 
odaklı 

“Genellikle iş amaçlı seyahat eden turistlere hizmet vermekteyiz. 

Bu turistler COVID-19 öncesinde her şeyden önce üst düzey kaliteye, 

konforlu odalara ve çalışma alanlarına önem vermekteydiler. Üst 

düzey ağırlanma, rahatlık ve çözüm odaklı anlayış beklentisi 
misafirlerimizde hakimdi.” (K18) 

COVID-19 sürecinde turistler 

Hijyen ve 
sosyal mesafe 
odaklı 

 “COVID-19 sürecinde misafirler en yüksek hijyen şartlarına, 

sosyal mesafe kurallarına uyulmasına ve sağlık güvenliğine odaklı 

hale gelmişlerdir. Bunlar, misafirlerin satın alma kararlarında -kendi 
maddi koşulları çerçevesinde- fiyatın bile önüne geçen faktörler 

haline gelmiştir. Kişiler kendilerinin ve çevrelerindekilerin sağlığını 

korumak için seyahat etmeyi kısıtlamışlar; eğer seyahat etmek ve 

konaklama yapmak durumunda kalıyorlarsa da sağlık güvenliğini 

önemseyen işletmelerde kalmayı tercih etmişlerdir.” (K19) 

Erişilebilirlik 

ve ulaşım 

odaklı 

“COVID-19 sürecinde misafirler otele nasıl ulaşabileceklerini her 

zamankinden daha fazla önemser hale gelmişlerdir. İnsanların 

birbirleriyle temastan korkmaları nedeniyle kişisel araçları ile 

seyahat eğilimleri artmıştır. Bu nedenle, otelin erişilebilir olması satın 

alma kararını etkilemiştir.” (K6) 

Açık alan 

odaklı  

“Misafirler, hiç kuşkusuz, açık alan motivasyonuna sahiptir. 

Salgını açık alanda bulaşma ihtimalinin düşük olması ve açık havada 

olmanın insan psikolojisine iyi gelmesi nedenleriyle, misafirlerin açık 

alan imkanlarını otellerde daha fazla aramaya başladığını 

düşünüyorum.” (K20) 
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4.1.2. Personel 

COVID-19 öncesinde personelin işletmede odaklı olduğu konular 

“misafir ilişkileri odaklı ve eğitim odaklı” olmak üzere iki kod ile 

açıklanmaktadır. COVID-19 sürecinde ise “hijyen, iş güvencesi ve yeni 

sürece ilişkin hizmet eğitimi odaklı” şeklinde üç kod ile ele alındığı 

görülmektedir. İlgili kodlara ilişkin alıntı örnekleri aşağıdaki Tablo 5’te 

sunulmuştur. 
 
Tablo 5. Personel temasına ilişkin kodlar ve alıntı örnekleri 

COVID-19 öncesinde personel 

Misafir 
ilişkileri 

odaklı 

“Personelimizin önceliğinin misafir ilişkilerini sağlamak 

olduğunu söyleyebilirim. Hizmet sunumunda misafir ile iletişimin 

önemi yadsınamaz. Çalışma koşulları hakkında da personelimizin 

misafirlerin memnuniyetini sağladıkça motive olduğunu 

söyleyebilirim.” (K4) 

Eğitim odaklı 

 “COVID-19 öncesi personel eğitime odaklıydı. İşletmemizde 

mesleki eğitimler departman müdürleri tarafından veriliyor; genel 

turizm uygulamaları, misafir memnuniyeti, iletişim, markalaşma, 

kalite vb. konulardaki eğitimler ise danışmanlar tarafından üst 

düzeyde veriliyordu. Aldıkları eğitimin kendilerini geliştirdiğini 

gören personelimizin hem bağlılıkları hem de verimlilikleri 

artıyordu.” (K18) 
COVID-19 sürecinde personel 

Hijyen odaklı 

 “COVID-19 sürecinde personel hijyen kurallarını ve sosyal 

mesafeyi önemsemiştir. Personelimizden gelen talepler 

doğrultusunda, misafirle bire bir diyalog halinde olan 

departmanlarda mümkünse araya siperlik eklenmiş, değilse 

personelimize maske ve baş siperliği dağıtımı yapılmıştır. 

Personelimiz çalışma arkadaşlarıyla bile uzun süre mesafeli 

çalışmıştır.” (K17) 

İş güvencesi 

odaklı 

 “COVID-19 sürecinde otelimizi dört ay kapalı tutmak 

durumunda kaldık ve bu süreçte de kemik kadro ile yolumuza devam 

ettik. Bu durum, doğal olarak, mevcut personelimizin iş güvencesi 

beklentisini artırdı.” (K20) 

Yeni sürece 

ilişkin hizmet 

eğitimi odaklı 

“COVID-19 ile birlikte yeni hizmet tarzları türedi ve personelimiz 

bu süreçlere ilişkin eğitim almayı talep etti. Pandemi sürecinde 

uyulması gereken kurallar, iş sağlığı ve güvenliği, dijital rezervasyon 

sistemleri gibi çeşitli eğitimler almalarını sağladık.” (K5) 

 
4.2.  İkinci Genişletilmiş Pazarlama Karması Elemanı: Süreç 

Genişletilmiş pazarlama karması elemanlarından (3P’den) ikincisi süreç 

(process) şeklindedir. COVID-19 öncesi pazarlama süreçlerine ilişkin 

kodlar “satış ve kar, standart plan ve prosedürler, yüz yüze iletişim odaklı” 

olmak üzere üç başlıkta açıklanmaktadır. COVID-19 sürecinde ise 

“dijitallik, prosedür değişikliklerine adapte olma, imaj ve marka değeri 
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koruma odaklı” şeklinde üç kod ile ele alınmaktadır. İlgili kodlara ilişkin 

alıntı örnekleri aşağıda sunulan Tablo 6 ile aktarılmıştır. 
 
Tablo 6. Süreç temasına ilişkin kodlar ve alıntı örnekleri 

COVID-19 öncesinde süreç 

Satış ve kar 

odaklı 

 “Pazarlama süreçlerimizde öncelik pazar payımızı ve satış 

oranlarımızı artırarak karlılığı maksimize etmekti. Bunun için satış 

kanallarının aktif kullanılması, satış ekibinin dinamik olması, saha 

gezilerinin gerçekleştirilmesi, organizasyonların gerçekleştirilmesi 
gibi konulara önem veriyorduk.” (K14) 

Standart plan 
ve prosedürler 

odaklı 

“Pazarlama süreçlerimiz, uzun çalışmalar sonucunda kurumsal 

kimlik dikkate alınarak yöneticiler tarafından oluşturulan standart 

prosedürlere bağlıydı. Bu süreçlere en alttan en üste kadar tüm 

personelimiz hakimdi.” (K15) 

Yüz yüze 

iletişim odaklı 

“COVID-19 öncesi pazarlama süreçlerinde yüz yüze iş akışı 

sağlanması önemliydi. Misafirlerin istek ve şikayetlerini hemen 

giderebilmek ve tüm süreçleri etkin ve hızlı yürütebilmek için en etkili 

olan yöntem buydu.” (K19) 
COVID-19 sürecinde süreç 

Dijitallik 
odaklı 

 “COVID-19 sürecinde dijital sistemleri artırmak durumunda 

kaldık. Toplantılar, organizasyonlar ve rezervasyon sistemleri çevrim 

içi odaklı olmaya başladı. Sosyal medya ekibi kurduk. Sosyal medya 

gücünün daha çok kullanılmaya başlanmasıyla güçlü ve bize değer 

katan yanlarımız daha görülür oldu. İnsana dokunan temaları ön 

plana çıkardık; hayata, çevreye, doğaya değer veren politikalar 

izlemeye başladık.” (K18) 

Prosedür 

değişikliklerin

e adapte olma 
odaklı  

“COVID-19 pazarlama süreçlerinde yeni iş akış faaliyet ve 

prosedürlerinin uygulanmasını gerektirdi. Otelimiz sürecin başında 

bir buçuk yıl kapalı kaldı. Açıldıktan sonra ise devlet kuralları 

dahilinde, hijyen prosedürlerine uygun, çevrim içi toplantılar ile 
haberleşme sağlanan ve temassız işlemleri ön planda tutacak şekilde 

süreçler ilerletildi. Üç odamızı karantina odası olarak ayırdık. 

Vardiya sistemini güncelledik. COVID19’a yakalanan 

personellerimizin olması durumunda anlık önlemler aldık. Yepyeni 

prosedürlerin ortaya çıktığı bir süreç oldu.” (K14) 

İmaj ve marka 

değeri koruma 

odaklı 

“Bu süreçte otelin imajını ve marka değerini korumaya 

odaklanarak süreçleri yürütmeye çalıştık. Karlılıkta ve satışlarda 

büyük düşüşler yaşanan bu dönemde, otelin marka değerini 
korumamız her zamankinden daha önemli hale geldi.” (K1) 

  
4.3. Üçüncü Genişletilmiş Pazarlama Karması Elemanı: Fiziksel 

Kanıtlar 
Genişletilmiş pazarlama karması elemanlarından (3P’den) sonuncusu 

fiziksel kanıtlar (physical evidence) şeklindedir. Fiziksel kanıtlar kendi 

içerisinde iç mekân, dış mekân ve diğer fiziksel kanıtlar olarak üç ayrı 

başlık altında ele alınmaktadır. 
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4.3.1. İç mekân 
COVID-19 öncesinde iç mekânda dikkat edilen hususlar “dekoratif, 

kapasite odaklı, konforlu” olmak üzere üç kod ile açıklanırken COVID-19 
sürecinde ise “havası kaliteli, mesafeli, hijyenik” olmak üzere üç kod ile 

ele alınmaktadır. İç mekân temasının kodlarına ilişkin alıntı örnekleri 

aşağıda yer alan Tablo 7’de sunulmuştur. 
 
 

Tablo 7. İç mekân temasına ilişkin kodlar ve alıntı örnekleri 
COVID-19 öncesinde iç mekân 

Dekoratif 

“İç mekânın dekorasyonu ile imaj oluşturulmakta, kurumsal 

kimlik için önemli bir altyapı oluşturulmaktadır. Misafirler de 

dekoratif ve göze hitap eden bir ortamda zaman geçirdikleri zaman 

kendilerini daha iyi hissetmektedir.” (K2) 

Kapasite 
odaklı 

“COVID-19 öncesinde iç mekandaki kapasiteyi maksimize etmek 

amaçlanırdı. Her alan değerliydi ve bir gelir noktası olarak 

görülürdü. Bu durum pandemi ile birlikte değişmek durumunda 

kaldı.” (K8) 

Konforlu 

“Misafirler bulundukları ortamın konforlu olmasına özen 
gösteriyorlardı. Burada bahsi geçen konfor, yatakların rahatlığından 

havalandırma koşullarının iyi olmasına kadar uzanan geniş bir 

kavram. Ödedikleri ücretin karşılığını maksimum fayda ile almaya 

çalışıyorlardı.” (K6) 
COVID-19 sürecinde iç mekân 

Havası kaliteli 
“COVID-19 sürecinde salgın riskini en aza indirebilmek için 

havalandırma tadilatı yapıldı. Kapalı alanlarda doğal havalandırma 

koşulları her zamankinden önemli hale geldi.” (K11) 

Mesafeli 

“Yasal ve yaşamsal değişkenler farklılaştı. İç mekanların estetik 

olmasından veya alanın maksimum verimle kullanımından öte, kişisel 

alanın artırılmasına ve sosyal mesafenin korunmasına özen 

gösterildi.” (K8) 

Hijyenik 

“İç mekân unsurlarının düzenli olarak dezenfekte edilmesi, ortak 
kullanım alanlarına misafirlerin kullanabileceği dezenfektanlar 

eklenmesi, her odaya kolonya koyulması gibi uygulamalara gitmemiz 

gerekti.” (K1) 

 
4.3.2. Dış mekân 

COVID-19 öncesinde dış mekânda dikkat edilen hususlar “çevre 

düzenlemesi odaklı ve mimari doku/ estetik odaklı” olmak üzere iki kod ile 

açıklanmaktadır. COVID-19 sürecinde ise bu unsurlar “açık alana sahip, 

mesafeli düzen” olmak üzere iki kod ile ele alınmaktadır. Dış mekân 

temasının kodlarına ilişkin alıntı örnekleri aşağıdaki Tablo 8 aracılığıyla 

aktarılmıştır. 
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Tablo 8. Dış mekân temasına ilişkin kodlar ve alıntı örnekleri 
COVID-19 öncesinde dış mekân 

Çevre 

düzenlemesi 

odaklı 

 “Geniş peyzaj alanı bulunan bir oteliz. Misafirlerin gezebileceği 

yeşil alanlar ve açık havuza sahip bir alan bulunuyor. Bunların 

bakımı ve keyifli kullanımını önemsiyoruz.” (K19) 
Mimari doku 
ve estetik 
odaklı 

“Dış mekân unsurları işletmenin yüzü gibidir. Bu nedenle mimari 

dokusunun otel imajını yansıtması ve estetik, göze hitap eden bir 

çekicilik yaratması önemlidir.” (K10) 
COVID-19 sürecinde dış mekân 

Açık alana 

sahip 

“Pandemi sürecinde açık alanda vakit geçirme isteği artmıştır. 

Misafirlerin kullanabileceği açık alan yoğunluğu memnuniyet 

yaratmıştır.” (K19) 

Mesafeli 
düzen 

“Dış alanların birçoğu mesafe kuralları nedeniyle güncellendi. 

Oturma düzenleri değiştirildi, her yere işaretlemeler eklendi vs. 

Çünkü sağlık koşullarının sağlanması için yönetmelikler bunu şart 

koştu.”  (K3) 

 
4.3.3. Diğer fiziksel kanıtlar 

COVID-19 öncesinde diğer fiziksel kanıtlar hakkında öne çıkan 

unsurlar “düşük maliyetli, ortak kullanıma dayalı ve tasarruflu kullanım” 

olmak üzere iki kod ile ele alınırken COVID-19 sürecinde bu unsurlar 

“steril ve hijyenik, kişiye özel, tek kullanımlık, dijital ve temassız” olmak 

üzere dört kod ile ele alınmıştır. İlgili kodlara ilişkin alıntı örnekleri 

aşağıdaki Tablo 9’da sunulmuştur. 
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Tablo 9. Diğer fiziksel unsurlar temasına ilişkin kodlar ve alıntı örnekleri 

COVID-19 öncesinde dış mekân 

Düşük 

maliyetli 

 “Kişisel ihtiyaçların karşılanabilmesi yeterli oluyordu. Çalışan 

üniformaları, kırtasiye malzemeleri, kartvizitler gibi ihtiyaçlarda 

maliyetlerin kısılmasına ve standartların karşılanmasına özen 

gösteriyorduk.” (K16) 
Ortak 
kullanıma 

dayalı ve 

tasarruflu 
kullanım 

“Diğer fiziksel unsurlar ortak kullanıma açıktı, çünkü hem 

tasarruf edilmesi hem de iş yükünün azaltılması gerekiyordu. Ayrıca 

temastan kaçınılmasını gerektirecek bir durum yoktu.”  (K11) 

COVID-19 sürecinde dış mekân 

Steril ve 
hijyenik 

“Her konuda olduğu ve olması gerektiği gibi hijyen ve 

sterilizasyon odaklı hale geldi. Kullanılan oda kartları, kırtasiye 

malzemeleri, asansör düğmeleri, masalar vb. sürekli olarak sterilize 

edildi. Maske ve eldivenler personellerin üniforması haline geldi.” 

(K2) 

Kişiye özel 
“Kişiye özel kırtasiye malzemeleri alındı, masa servisinde kişiye 

özel servis paketlemeleri yapıldı. Ortak ve açık kullanım minimize 

edildi.” (K4) 

Tek 
kullanımlık 

“Misafir kitlerinin ve personel eşyalarının çoğu tek kullanımlık 

hale getirildi. Sağlıklı ortam sağlanması için bu bir zorunluluk haline 

geldi.” (K3) 

Dijital ve 
temassız 

 “Teması en aza indirmeye çalıştık. Misafirlerimizin erişmesi 

gereken belgeler için QR kod kullandık; personelimize gerekli 

bilgilendirmeleri çevrimiçi ortamda yapmaya çalıştık ve yine 

evrakların önemli bir kısmını çevrim içi ortama taşıdık.” (K19) 

 
5. SONUÇ 

COVID-19 öncesinde turistlerin satın alma kararlarında ürün 

çeşitliliğinin fazla olmasının, sınırsız kullanım haklarının olmasının, 

maliyetlerin uygunluğunun, hizmet kalitesinin yüksek algılanmasının ve 

otelin konforlu olmasının ön plana çıktığı görülmektedir. COVID-19 
sürecinde ise karar süreçlerinde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına 

uyulması, otelin erişilebilirliği ve açık alanlarının olması konuları gündeme 

gelmiştir. Bu bulgu, literatürdeki çeşitli araştırmaları (Akduru, 2021; 

Doğru ve Koçak, 2021; Dündar vd., 2020) destekler niteliktedir.  
COVID-19 öncesinde personel için misafir ilişkilerinin sağlanması ve iş 

eğitiminin sağlanmasının ön plana çıktığı görülmektedir.  Buna karşın, 

COVID-19 sürecinde personelin sağlık güvencesi için hijyen koşullarının 
sağlanması, iş güvencesi beklentisinin oluşması ve yeni sürece ilişkin 

hizmet eğitimlerinin sağlanması konuları gündeme gelmiştir. Bu bulgu ise 

Tayfun, Palavar ve Çöp’ün (2010) çalışmalarının sonuçları ile benzerlik 

göstermektedir. 
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COVID-19 öncesinde pazarlama süreçlerinde satış miktarının ve 

karlılığın yüksek olması, standart plan ve prosedürlere uyulması ve yüz 

yüze iletişimin sağlanması ön plana çıkmaktadır. COVID-19 sürecinde 

pazarlama süreçlerinin dijitallik, salgına dair geliştirilen prosedür 

değişikliklerine uyulması ve imaj ile marka değerinin korunması odaklı 

hale geldiği görülmektedir. COVID-19 sürecinde konaklama 

işletmelerinde dijitalleşmenin ve yeni teknolojilerin kullanımının gündeme 

geldiğini Doğru ve Koçak (2021) ile Zengin ve Turan (2021) 

çalışmalarında belirtmiş; imaj ve marka değerinin korunması hususunda ise 

Bilge ve Büyüksarı (2021) benzer bir bulguya ulaşmıştır. 
COVID-19 öncesinde iç mekân unsurlarında dekoratiflik, konfor ve 

kapasite odaklılık söz konusu iken COVID-19 sürecinde hava kalitesi, 
mesafe ve hijyen ön plana çıkmaktadır. COVID-19 öncesinde dış mekan 

unsurları çevre düzenlemesi, mimari doku ve estetik odaklıdır. COVID-19 
sürecinde ise dış mekân unsurları arasında açık alana sahip olmak ve 

mesafeli bir düzen sağlamak ön plana çıkmaktadır. COVID-19 sürecinde 

diğer fiziksel kanıtlarda düşük maliyet, ürünlerin ortak kullanımı ve 

tasarruf ön plandayken COVID-19 sürecinde steril ve hijyeniklik, kişiye 

özel hizmet, tek kullanımlılık, dijital ve temassızlık konuları gündeme 

gelmiştir. 
Bu çalışma ile COVID-19 sürecinde konaklama işletmelerinde hijyen ve 

sağlık güvencesi kavramlarının genişletilmiş pazarlama karmalarının her 

birinde beklenti haline geldiği ve işletmeler tarafından bu beklentilerin 

karşılanmaya çalışıldığı ortaya konmuştur. Bunun yanı sıra, her bir 

genişletilmiş pazarlama karması elemanında önemli değişimlerin yaşandığı 

ve işletmelerin bu değişimlere adapte olmaya çalıştığı görülmektedir. 

COVID-19 sürecinde en az değişim gösteren unsurun ise fiziksel kanıtların 

alt başlığı olan dış mekân olduğu bulgulanmıştır. Bunun sebebinin dış 

mekân unsurlarının kuruluş aşamasında tasarlanması ve değişiminin 

oldukça maliyetli olmasından ileri geldiği düşünülmektedir.  
İşletmeler için büyük bir kriz niteliği taşıyan COVID-19 sürecinde hızlı 

ve efektif çözümler üretebilen işletmelerin sağlam bir şekilde ayakta 

kalabilmeleri, turizm sektöründe hareket kabiliyetinin önemini 

göstermektedir. 
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ÖZET  
Araştırmanın amacı, yerli turistlerin Türkiye’de kış sporlarına katılma 

motivasyonlarının, sahip oldukları demografik özelliklere göre 

değişimlerini tespit etmektir. Bu doğrultuda, online olarak düzenlenen 
anket aracılığıyla 396 katılımcıdan elde edilen veriler değerlendirmeye 

alınmıştır. Hipotezleri test etmek amacıyla açımlayıcı frekans analizi, T-
test ve ANOVA testleri kullanılmıştır. Yapılan bu analizler sonucunda 

katılımcıların kuşak, medeni durum, eğitim seviyesi ve gelir algılarına göre 

kış sporlarına katılım motivasyonları farklılaşırken, cinsiyet değişkeninin 

bu motivasyonda herhangi bir farklılaşmaya yol açmadığı tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kış turizmi, Kış sporları, Seyahat motivasyonu. 

 
ANALYZING OF THE MOTIVATION OF DOMESTIC 

TOURISTS TO PARTICIPATE IN WINTER SPORTS TOURISM 
IN TERMS OF DEMOGRAFİC VARIABLES 

 
ABSTRACT 
The aim of the research is to determine the changes in the motivation of 
domestic tourists to participate in winter sports in Turkey according to their 
demographic characteristics. In this direction, the data obtained from 396 
participants through the online survey were evaluated. Explanatory 
frequency analysis, T-test and ANOVA tests were used to test the 
hypotheses. As a result of these analyzes, it was determined that while the 
motivations for participation in winter sports differed according to the 
generation, marital status, education level and income perceptions of the 
participants, it was determined that the gender variable did not cause any 
differentiation in this motivation. 
Keywords: Winter tourism, Winter sports, Travel motivation. 
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1. GİRİŞ  
Araştırmanın amacı, yerli turistlerin ülkemizde kış sporları turizmine 

katılma motivasyonlarının, sahip oldukları demografik özelliklere göre 

değişimlerini tespit etmektir. Bu doğrultuda, online olarak düzenlenen 

anket aracılığıyla 396 katılımcıdan elde edilen veriler değerlendirmeye 

alınmıştır. Hipotezleri test etmek amacıyla açımlayıcı frekans analizi, T-
test ve ANOVA testleri kullanılmıştır. Yapılan bu analizler sonucunda 

katılımcıların kuşak, medeni durum, eğitim seviyesi ve gelir algılarına göre 

kış sporları turizmine katılım motivasyonları farklılaşırken, cinsiyet 

değişkeninin bu motivasyonda herhangi bir farklılaşmaya yol açmadığı 

tespit edilmiştir. 
Ülkemiz, coğrafi konumu, tarihi ve kültürel değerleri ile dört mevsim 

turizmin yapılabildiği önemli destinasyonlara sahiptir. Daha çok yaz 

aylarında kitle turizmi ile elde edilen turizm geliri önemli ve baskın 

görünse de, turizmi diğer dönemlere de yayarak etkisini daha fazla 

değerlendirmek ve böylece turizm gelirini artırmak da mümkündür. Kış 

turizmi bu bağlamda ölü denilebilecek sezonları canlandıran bir etkiye 

sahiptir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın (2022) verilerine göre ülkemizde 
kış sporları temalı 29 adet kayak merkezi bulunmaktadır. Bu merkezler 

içinde konaklama ve mekanik tesis imkanı sunan 9 adet faal ve 7 adet 

kısmen faal olan toplamda 16 adet turizm merkezi vardır. Mevcut yatak 

kapasitesi ise 11,459 olarak belirlenmiştir. Ülkemizin kış turizmi 

kapsamında yatırımlarının önemli bir seviyede olduğu görülse de, bu 

turizm çeşidi kapsamında gelişime açık olduğumuz ve yeni yatırımlarla 

daha da güçlü turizm politikaları üretebileceğimiz söylenebilir. 
Turistleri belirli aktivitelere yönlendiren oldukça fazla motivasyon 

kaynağı bulunmaktadır. Bu motivasyonları belirleyebilmek, destinasyonda 

belirli turizm çeşitlerini kapsayan spesifik faaliyetlerin ve destekleyici 

turizm ürünlerinin neler olabileceğinin belirlenmesine ve düzenlenmesine 
olanak tanımaktadır. Bu kapsamda kış sporları turizmine katılan yerli 

turistlerin motivasyonlarının sahip oldukları demografik özellikler 

üzerinden farklılaşıp farklılaşmadıklarını tespit etmek üzere yapılan 

araştırma ile sektöre ve akademiye katkı sunulması amaçlanmaktadır. 

Çalışmada öncelikle kış turizmi ve seyahat motivasyonları literatürü ele 

alınmış, bu konuda daha önce yapılan araştırmalardan örnekler 

incelenmiştir. Sonrasında uygulanan anket, oluşturulan hipotezler 

kapsamında analize tabi tutulmuş ve çıkan sonuçlar tartışılarak, öneriler 

sıralanmıştır. 
 
2. LİTERATÜR  

Dünyanın birçok dağlık bölgesi için kış turizmi, çekici bir gelir kaynağı 

oluşturma, yerel zenginlik elde etme ve daha fazla ekonomik kalkınma için 
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bir seçenek fırsatı olmuştur (Pröbstl-Haider, Richens ve Türk, 2009). 

Bozdemir ve Şengül’e göre (2021) kış turizmi “kayak yapmaya uygun 

yükselti ve kar olanağı olan aynı zamanda turizm arz kaynaklarına da sahip 

olan destinasyonlarda gerçekleştirilen turizm faaliyetlerini kapsayan bir 

turizm çeşidi”dir. Atıl ve zorlu kış şartlarına sahip alanların turizm 

açısından değerlendirilmesi için önemli bir fırsat sunan kış turizmi 

(Dalkılıç ve Albayrak, 2017: 185), tüm dünya genelindeki kış turizmi 

destinasyonları ve hizmetleri dikkate alındığında daha çok spor amaçlı 

seyahatlerle birlikte değerlendirilmektedir (İlban ve Kaşlı, 2011) 
Seyahat motivasyonlarının anlaşılması ve ölçülmesi, turizm 

hizmetlerinin pazarlanması için son derece önemlidir ve seyahat 

motivasyonları, turist davranışlarını açıklamada anahtar değişkenlerdir 

(Matzler ve Siller, 2003). Bu nedenle 1970'lerden bu yana, çeşitli 

çalışmalarda seyahat motivasyonu üzerinde durulmuş ve itme-çekme 

teorisi, kaçış arayışı teorisi, turizm kariyer modeli ve Maslow'un talep 

hiyerarşisi modeli gibi bir dizi teorik çerçeve ve kavramsal model 

geliştirilmiş ve incelenmiştir. Çok sayıda turizm motivasyonu teorisi 

arasında, itme-çekme teorisi, turizm destinasyonu seçimi ve karar verme 

süreçlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır (He ve Luo, 2020). Bu teoriye 

göre, hem yaşanan yerin hem de gidilecek yerin itici ve çekici unsurları 

bulunmaktadır ve bireysel koşulların etkisiyle, bu unsurlar arasında seçim 

yapılması seyahat kararında etkili olmaktadır (Aydın ve Sezerel, 2017). 
Kış sporları literatüründe turizm motivasyonuna yönelik birden fazla 

yaklaşım tanımlanabilir, ancak en yaygın olanları, psikolojik özelliklerin 

katılım üzerindeki etkisini analiz ederken bireysel ihtiyaçları göz önünde 

bulunduranlardır. Pek çoğu, boş zaman ve rekreasyon faaliyetlerine katılım 

için birincil motivasyonların ihtiyaç temelli olduğunu ve turistin bu tür 

faaliyetlere katılarak bir aidiyet, tatmin veya tatmin duygusu elde ettiğini 

iddia eder (Phillips ve Brunt, 2013). 
Kış sporları turizmini ele alan literatürün merkezinde, katılımı etkileyen 

motivasyonlar, destinasyon seçimini etkileyen faktörler ve farklı pazarları 

belirlemek için kullanılan segmentasyon kriterleri tartışılmaktadır. Philips 

ve Brunt (2013) yaptıkları çalışmada İngiliz kayakçıların ve 

snowboardcuların davranışsal özelliklerinden yola çıkarak kış sporları 

turistleri için bir tipoloji geliştirmeyi amaçlamıştır. Üç temel motivasyonun 

- sosyal motivasyonlar, spor motivasyonları ve rahatlama motivasyonları - 
İngiliz kış sporları pazarını şekillendirdiğini belirlemişlerdir. Ayaz ve 
Sorgun (2020) kış turizmi kapsamında seyahate çıkan farklı tipolojilere 

sahip turistlerin tüketici davranışı kapsamında seyahat memnuniyetlerine 

odaklanarak, turist tipolojisi ile seyahat memnuniyeti ilişkisini 

incelenmişlerdir. Ilgaz Kayak Merkezi’ne gelen yerli turistlerle yapılan 

anket uygulaması sonucunda kış turizmine katılan turistlerin tipolojileri; 
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araştırmacı, maceracı, organize kitle ve başıboş turist olarak belirlenmiştir. 

Turistlerin seyahat memnuniyetleri ise konaklama, güvenlik, eğitmen, pist, 
ulaşım ve alışveriş önceliğinde şekillenmiştir. 

Kış sporları altyapısına sahip destinasyonları ziyaret etmek için 

kayakçıların motivasyon faktörlerini belirlemeyi amaçlayan çalışmalarında 

Bichler ve Pikkemaat (2021), beş adet itme faktörü (heyecan verici, bilgi, 
rahatlama, başarı ve aile) ve altı çekici faktörü (temel varlıklar, kentsel 

varlıklar, doğal manzara, sosyal etkinlikler, ekonomik yönler ve kış sporları 

aktiviteleri) ortaya koymuşlardır.  Kafa ve Bozkurt’un (2022) Uludağ’ı 

ziyaret eden üniversite öğrencilerinin kış turizm motivasyonlarını ve 

destinasyona yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, 

itici motivasyon kaynakları; “kayak yapmak, merak, seyahat etmek, kış 

turizmine katılmak ve sosyalleşmek” şeklinde ortaya konmuştur. 
 
3. YÖNTEM  

Araştırmanın veri değerlendirilmesi, ilişkisel ve betimsel bazda yapılan 

analizler ile gerçekleştirilmiştir. Bu analizler ile elde edilmek istenen, 

katılımcıların kış sporları turizmine katılma motivasyonlarının demografik 

unsurlara bağlı olarak farklılık gösterip göstermeyeceğidir. Özellikle 

demografik özelliklere bağlı olarak motivasyonlarda oluşabilecek farklılık 

durumu çalışmanın ana içeriğini oluşturmaktadır. Betimsel olarak ise kış 

sporları turizmine katılma motivasyonunu en az ve en çok oranda etkileyen 

maddelerin tespiti ile motivasyon ortalama tespiti yapılması istenmiştir. Bu 

durum araştırmanın modelini de ortaya koymaktadır. 
Çalışmada uygulanması planlanan ölçek tespiti için yapılan alan yazın 

taraması sonrası, önceden oluşturulmuş ve uygunluğu test edilmiş ölçek ile 

çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. Çalışmada istenilen değişkenlerin 

test edilmesinde kış sporları turizmine katılma motivasyonlarını ölçmek 

adına Alexandiris, Kouthouris, Funk ve Giovani (2009) tarafından 
geliştirilen ölçek kullanılmıştır.  

     Çalışmada kullanılan anket 2 bölümden oluşmaktadır. Anketin 

birinci bölümünde, kış sporları turizmine katılma motivasyonu düzeylerini 

ölçmek üzere hazırlanan ölçeğe ait sorulara yer verilmiştir. Anketin ikinci 

bölümünde ise katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmek adına 

oluşturulan sorular yer almaktadır. Anketin birinci ve ikinci bölümünü 

oluşturan ölçeklerdeki sorular 5’li likert tipi ölçek (1= kesinlikle 

katılmıyorum; 2= katılmıyorum; 3= kararsızım; 4= katılıyorum; 5= 

kesinlikle katılıyorum) kullanılarak hazırlanmıştır. 
Araştırmanın evrenini Türkiye’de yaşayan ve en az bir kere kış 

turizmine katılmış yerel halk oluşturmaktadır. Ancak zaman ve maddi 

yeterlilikte bulunan sınırlılıklar yüzünden bir örneklem türü üzerinden 

çalışmanın yapılması uygun görülmüştür. Araştırmanın örneklemine 
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yöntemi tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme 

olarak belirlenmiştir. Yöntem olarak kolayda örnekleme, uygun 

elemanlardan evreni temsil edebilecek doğru örneklemi oluşturmaya 

çalışılmaktadır. Öncelikli olarak, örnekleme biriminin seçimi veri 

toplayıcıya ve araştırmacıya bırakılmıştır. Genelinde cevaplayıcılar, doğru 

zamanda ve doğru yerde bulunmalarından dolayı örnekleme seçilmiştir. Bu 
yöntemin kullanılabilmesi için ele alınan problemlerle ilgili bilgilerin 

evrene göre benzeşik (homojen) olması gerekir. Bu bağlamda anketler bu 

Türkiye’nin her bölgesinden kişilerin bir arada yaşadığı büyük şehirler olan 
İstanbul, İzmir ve Aydın şehirlerinde kolayda örnekleme yöntemi ile orada 

yaşayan halka yapılmıştır. Örnekleme uygulanan anket 18.06.2022- 
20.07.2022 tarihleri süresince online olarak uygulanmıştır. Örneklem 

oluşturmada %95 güven aralığı ve %5 hata payı ile 384 katılımcıya 

ulaşmak amaçlanmıştır. Çalışmalar doğrultsunda çalışmaya katılımcı 

dönüş sağlamıştır. 
Araştırma doğrultusunda kış sporları turizmine katılma motivasyonunun 

katılımcıların demografik özelliklerine göre değişimlerini tespit etmek 

adına oluşturulan hipotezler aşağıdaki gibidir; 
 H1: Katılımcıların kış sporları turizmine katılma 

motivasyonlarında ait oldukları kuşak durumuna göre farklılık 

vardır. 
 H1a: Katılımcıların kış sporları turizmine katılma 

motivasyonlarında ait oldukları cinsiyet durumuna göre farklılık 

vardır. 
 H1b: Katılımcıların kış sporları turizmine katılma 

motivasyonlarında ait oldukları medeni hal durumuna göre farklılık 

vardır. 
 H1c: Katılımcıların kış sporları turizmine katılma 

motivasyonlarında ait oldukları eğitim seviyesi durumuna göre 

farklılık vardır. 
 H1d: Katılımcıların kış sporları turizmine katılma 

motivasyonlarında yaşadıkları ülkeye göre ekonomik durum 

algılarına göre farklılık vardır. 
 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA  
Sırası ile hipotez testlerinin yapıldığı ve yorumlandığı bu bölümde, 

açımlayıcı frekans analizi, T-test analizi ve ANOVA testleri ve 
yorumlamaları bulunmaktadır. Araştırma sonunda elde edilen kış sporları 

turizmine katılma motivasyonu ölçeği hakkındaki verinin normal dağılım 

gösterip göstermediği incelenmiştir. Kış sporları turizmine katılma 

motivasyon ölçeğinde mean, (3,5788) median’ın (4,000) birbirine yakın 

olduğu gözlenmiştir. Ayrıca çarpıklık (skewness)-,450 ve basıklığın 
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(kurtosis) 1,462 arasında olduğu görülmüştür bu durum çarpıklık ve 

basıklık değerlerinin istenilen değer aralığında olduğunu (+1,5 / -1,5) ve 
veri setinden alınan cevapların normal dağılmış olduğunu işaret ettiği 

söylenebilir. Araştırmada normal dağılım varsayımları yerine getirildiği 

için motivasyon ölçeği ile katılımcıların demografik bilgileri arasındaki 

ilişkilerinin tespitinde istatistiksel analizlerden parametrik testler 
kullanılmıştır.  

Ana çalışmanın güvenirlilik katsayılarına ait tablolar incelendiğinde 

motivasyon ölçeklerine ait Cronbach α değeri ,981 olarak hesaplanmış olup 

çok yüksek güvenilirliğe sahiptir.  Araştırmada kullanılan ölçeğin orijinal 

yapısı incelendiğinde 30 maddeden oluştuğu görülmektedir. Tepkiselliği 

ölçmek ve örnek sayısının uygunluk durumunu kontrol etmek için temel 

alınan Kaiser-Meyer-Olkin ve Bartlett’s Testinin motivasyon ölçeği için 

sonucun 0,979 çıkması, aynı zamanda sig. değerinin de (000) p<0,05 

anlamlı çıkması, veri setinin çalışma için uygun olduğunu göstermiştir. 

Faktör analizi uygulanırken temel bileşenler tekniği kullanılmıştır. Faktör 

analizinin uygulandığı veri setlerini daha açık ve anlamlı hale getirmek ve 
faktör yapılarını en iyi hali ile kullanabilmek adına Varimax (Döndürme) 

metodu kullanılmıştır. Uygulanan Varimax metodu sonrasında ölçeğin 

madde dağılımı ve boyutlarda maddelerin toplanması gibi unsurlarının 

orijinal yapısında farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu farklılıkların temel 

nedenlerinin, örneklemin dil, kültür ve duygusal farklılık unsurları olduğu 

tahmin edilmektedir. Ölçeğin açıklanan varyans ve özdeğer katsayıları 

incelendiğinde geçerliliğin orta derecede bir orana sahip olduğu 

görülmektedir. Aşağıda yer alan tablolarda oluşan yeni boyutlar ve 

geçerlik-güvenirlik değerleri verilmiştir. 
 

Tablo 1. Kış Sporları Turizmine Katılma Motivasyonu Ölçeği Geçerlik ve 

Güvenirlik Analizi 
Maddeler İçsel Motivasyon Boyutu Fiziksel Motivasyon Boyutu 
1. Madde ,040 ,971 
2. Madde ,829 -,073 
3. Madde ,796 ,131 
4. Madde ,814 ,110 
5. Madde ,827 ,084 
6. Madde ,832 ,078 
7. Madde ,818 ,056 
8. Madde ,825 ,077 
9. Madde ,837 ,021 

10. Madde ,797 ,092 
11. Madde ,824 -,004 
12. Madde ,820 -,050 
13. Madde ,767 ,197 
14. Madde ,841 ,037 
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15. Madde ,825 ,091 
16. Madde ,777 ,001 
17. Madde ,832 -,033 
18. Madde ,814 ,039 
19. Madde ,790 ,041 
20. Madde ,828 ,001 
21. Madde ,800 ,185 
22. Madde ,837 ,078 
23. Madde ,834 ,076 
24. Madde ,850 ,016 
25. Madde ,779 ,102 
26. Madde ,823 ,027 
27. Madde ,790 ,028 
28. Madde ,768 ,158 
29. Madde ,829 ,018 
30. Madde ,787 ,126 
Cronbach 
Alpha: 

 
0,981 

Kaiser- 
Mayer- Olkin: 

 
0,979 

Toplam 
Varyansın: 

 69,908 

Çalışmanın hipotez testlerinde sırasıyla açımlayıcı frekans analizi, T-
test ve Anova testleri uygulanmıştır. 
 
Tablo 2. Katılımcıların Kuşaklarına Göre Kış Sporları Turizmine Katılma 

Motivasyonu Farklılaşması ANOVA Homojenlik Analizi 
Levene İstatistik df1 df2 P 

25,756 4 391 ,000 

 
Tablo 3. Katılımcıların Kuşaklarına Göre Kış Sporları Turizmine Katılma 

Motivasyonu Farklılaşması ANOVA Anlamlılık Analizi 
 Ortalama df Karelerin Ortalaması F P 

Gruplar Arası 57,668 4 14,417 18,233 ,000 
Gruplar İçinde 309,172 391 ,791   

Toplam 366,840 395    

Yukarıdaki tablolarda verilere ait tanımlayıcı istatistikler ve varyans 

analizi değerleri bulunmaktadır. Yapılan analiz sonrası elde edilen sonuçta 

verinin homojen olmayan bir yapıya sahip olduğu (P>0,05 değerini 

taşımadığı P=,000) tespit edilmiştir. Anlamlı farklılık tespiti için yapılan 

analizde Sig (P=0,000) değeri gerekli olan değeri (P<0,05) karşılamıştır. 

Yani; katılımcıların kış sporları turizmine katılma motivasyonlarında ait 

oldukları kuşak durumuna göre farklılık vardır. H1 hipotezi kabul 
edilmiştir. Farklılıkların hangi değişkenlerde olduğunun tespiti için 

homojen olmayan verilerde kullanılan Dunnett’s C Post Hoc analizi 
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kullanılmıştır. Bu analiz sonrasında Z kuşağına ait bireylerin babyboomer 

ve Gelenekseller kuşağına ait bireylerden anlamlı oranda az bir 

motivasyona sahip olduğu tespit edilmiştir. Y kuşağına ait bireylerin X, 

babyboomer ve gelenekseller kuşaklarına ait bireylerden anlamlı oranda az 
bir motivasyona sahip olduğu tespit edilmiştir. X kuşağına ait bireylerin Y 

kuşağına ait bireylerden anlamlı oranda yüksek motivasyona, gelenekseller 

kuşağından ise anlamlı oranda düşük motivasyona sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Babytboomer kuşağına ait olan bireyler Z ve Y kuşağına ait 

bireylerden anlamlı oranda yüksek oranda motivasyona sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Gelenekseller kuşağına ait bireylerin ise anlamlı oranda X, Y ve 
Z kuşaklarından yüksek oranda yüksek oranda motivasyona sahip olduğu 
tespit edilmiştir. 

 
Tablo 4. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Kış Sporları Turizmine Katılma 

Motivasyonu Farklılaşmasına Yönelik T-Test Analizi 

 Cinsiyet N Ortalama 
Standard 

Sapma 
Std. Hata 

Ortl. 
Kış Sporlarına 

Katılma 

Motivasyonu 

Erkek 153 3,6756 ,94146 ,07611 
Kadın 243 3,4854 ,97217 ,06236 

 
Tablo 5. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Kış Sporları Turizmine Katılma 

Motivasyonu Farklılaşmasına Yönelik Anlamlılık T-Test Analizi 

 
Varyansların Eşitliği İçin 

Leneve Testi 
Ortalamaların Eşitliği 

İçin T-test 

Kış Sporlarına 
Katılma 

Motivasyonu 

F Sig. t Df Sig. 
(2-

tailed) 
     

4,819 ,029 1,919 394 ,056 

 
Yukarıdaki tablolarda verilere ait tanımlayıcı istatistikler ve varyans 

analizi değerleri bulunmaktadır. Yapılan analiz sonrası elde edilen sonuçta 
verinin homojen olmayan bir yapıya sahip olduğu (P>0,05 değerini 

taşımadığı P=,029) bulunan anlamlılık değeri (sig.) (P=0,056) sosyal bilim 

çerçevesinde kabul gören anlamlılık (P<0,05) değerinden yüksek olarak 

tespit edilmiştir. Yani; katılımcıların kış sporları turizmine katılma 

motivasyonlarında ait oldukları cinsiyet durumuna göre farklılık yoktur. 
H1a hipotezi red edilmiştir. 
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Tablo 6. Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Kış Sporları Turizmine Katılma 

Motivasyonu Farklılaşmasına Yönelik T-Test Analizi 

 Medeni 
Durum 

N Ortalama Standard 
Sapma 

Std. Hata 
Ortl. 

Kış Sporlarına Katılma 

Motivasyonu 
Bekar 227 3,4185 ,98908 ,06565 
Evli 169 3,7474 ,89731 ,06902 

 
Tablo 7. Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Kış Sporları Turizmine Katılma 

Motivasyonu Farklılaşmasına Yönelik Anlamlılık T-Test Analizi 

 
Varyansların Eşitliği 

İçin Leneve Testi 
Ortalamaların Eşitliği 

İçin T-test 

Kış Sporlarına 
Katılma 

Motivasyonu 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

     
14,387 ,000 3,404 394 ,001 

 
Yapılan analizler sonucunda Leneve değeri (0,000) homojenliği 

sağlamak için istenilen değerden (P>0.05) düşük çıkmıştır. Anlamlılık 

farklılık tespiti için yapılan analizde Sig (P=0,001) değeri gerekli olan 

değeri (P<0,05) karşılamıştır. Yani; katılımcıların kış sporları turizmine 

katılma motivasyonlarında ait oldukları medeni hal durumuna göre 

farklılık vardır. H1b hipotezi kabul edilmiştir. Bu bağlamda kış sporlarına 

katılma motivasyonlarında katılımcıların medeni durumlarına göre eğilim 

oranları incelendiğinde evli bireylerin bekar bireylere göre daha yüksek 

oranda kış sporlarına katılma motivasyonuna sahip olduğu görülmektedir. 
 
Tablo 8. Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Kış Sporları Turizmine Katılma 

Motivasyonu Farklılaşması ANOVA Homojenlik Analizi 
Levene 

İstatistik 
df1 df2 P 

3,576 3 392 ,014 

 
Tablo 9. Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Kış Sporları Turizmine Katılma 

Motivasyonu Farklılaşması ANOVA Anlamlılık Analizi 

 Ortalama df 
Karelerin 

Ortalaması 
F P 

Gruplar Arası 74,312 3 24,771 33,194 ,000 
Gruplar İçinde 292,528 392 ,746   

Toplam 366,840 395    

 
Yukarıdaki tablolarda verilere ait tanımlayıcı istatistikler ve varyans 

analizi değerleri bulunmaktadır. Yapılan analiz sonrası elde edilen sonuçta 

verinin homojen olmayan bir yapıya sahip olduğu (P>0,05 değerini 

taşımadığı P=,014) tespit edilmiştir. Anlamlı farklılık tespiti için yapılan 

analizde Sig (P=0,000) değeri gerekli olan değeri (P<0,05) karşılamıştır. 
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Yani; Katılımcıların kış sporları turizmine katılma motivasyonlarında sahip 

oldukları eğitim seviyesi durumuna göre farklılık vardır. H1c hipotezi 

kabul edilmiştir. Farklılıkların hangi değişkenlerde olduğunun tespiti için 

homojen olmayan verilerde kullanılan Dunnett’s C Post Hoc analizi 

kullanılmıştır. Yapılan analiz incelendiğinde sadece ön lisans mezunu 

bireylerin diğer tüm öğrenim türlerinden daha düşük bir motivasyona 

anlamlı bir fark ile sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Tablo 10. Katılımcıların Gelir Algı Durumlarına Göre Kış Sporları Turizmine 

Katılma Motivasyonu Farklılaşması ANOVA Homojenlik Analizi 
Levene İstatistik df1 df2 P 

12,448 4 391 ,000 

 
Tablo 11. Katılımcıların Gelir Algılarına Göre Kış Sporları Turizmine Katılma 

Motivasyonu Farklılaşması ANOVA Anlamlılık Analizi 
 Ortalama df Karelerin Ortalaması F P 

Gruplar Arası 100,997 4 25,249 37,136 ,000 
Gruplar İçinde 265,843 391 ,680   

Toplam 366,840 395    

 
Yukarıdaki tablolarda verilere ait tanımlayıcı istatistikler ve varyans 

analizi değerleri bulunmaktadır. Yapılan analiz sonrası elde edilen sonuçta 

verinin homojen olmayan bir yapıya sahip olduğu (P>0,05 değerini 

taşımadığı P=,000) tespit edilmiştir. Anlamlı farklılık tespiti için yapılan 

analizde Sig (P=0,000) değeri gerekli olan değeri (P<0,05) karşılamıştır. 

Yani; katılımcıların kış sporları turizmine katılma motivasyonlarında 

ekonomik durum algılarına göre farklılık vardır. H1d hipotezi kabul 
edilmiştir. Farklılıkların hangi değişkenlerde olduğunun tespiti için 

homojen olmayan verilerde kullanılan Dunnett’s C Post Hoc analizi 

kullanılmıştır. Analiz sonrası özellikle gelir durum algısı çok yüksek olan 

bireylerin düşük ve orta derece gelir algısı olan bireylere göre daha yüksek 

oranda anlamlı bir fark ile motivasyona sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Katılımcıların verdiği cevapların açımlayıcı analiz ile 

yorumladığımızda sahip oldukları kış sporlarına katılma motivasyonu 

ortalaması 3,5589 olarak tespit edilmiştir. Bu tespit iyi dereceli bir kış 

sporlarına katılma motivasyonu olduğunu göstermektedir. En yüksek 

oranda ortalamaya sahip kış sporlarına katılma motivasyonu maddesi, ‘’ 
Birikmiş bazı gerilimlerimi serbest bırakmaya veya azaltmaya yardımcı 

olmak için kış sporları seyahati ederim.’’ olduğu görülmektedir. En düşük 

oranda puan alan madde ise; “ Dinlenmek amacı ile kış sporları için seyahat 

ederim.” maddesidir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER  
Yapılan araştırma sonucunda bireylerin kış turizmine katılma 

motivasyonları ölçülmeye çalışılmıştır. Ayrıca bireylerin kış turizmine 

katılma motivasyonlarının durumları demografik özelliklere göre ele 

alınmıştır. Yapılan analizler sonucunda görülmüştürki evreni temsil 
yeteneği yüksek olan örneklemin kış turizmine katılma motivasyonu 

yüksek orandadır. Bu durum bizlere kış turizminin seyahat eden bireyler 

için önemli bir yapıya sahip olduğunu belirtmiştir. Yatırım kararı alan veya 

alacak olan müteşebbisler için bu durum kış turizmine eğilim sağlamaları 

konusunda bir bakış açısı oluşturabilir. Ayrıca genel itibari ile bireylerin en 

yüksek oranda gerilimlerini azaltma ve stresten uzaklaşmak adına bu sporu 

yaptıkları tespit edilmiştir. Dolayısı ile halihazırda devam eden kış turizmi 

tesislerinde ve planlama aşamasında olanlarda bu durum gözetilerek 

insanların stres ve gerilimlerinden uzaklaşmasını sağlayan etmenlere 

ağırlık verilebilir. 
Yapılan analizler sonrası Türkiye’de yaşayan bireylerin kış turizmine 

katılma motivasyonlarında belirli şekillerde farklılaşma gösterdiği tespit 

edilmiştir. Bu farklılaşmalar ve farklılaşmalara göre sektöre öneriler 

aşağıdaki gibidir; 
 Yapılan analizler sonucunda görülmüştür ki, bireylerin 

medeni durumlarına bağıl olarak kış turizmine katılma 

motivasyonlarında farklılaşma olmaktadır. Evli bireyler, bekar 

bireylere oranla daha yüksek oranda kış turizmine katılma 

motivasyonuna sahiptir. Bu bağlamda kış turizmi arz paydaşları 

yapıyor oldukları pazarlama ve hizmet çalışmalarında evli 

bireylerin istek ve ihtiyaçlarına daha fazla önem vererek 

çalışmalarına devam etmelidirler. 
 Yapılan analizler sonucunda görülmüştür ki, bireylerin 

eğitim durumlarına bağıl olarak kış turizmine katılma 

motivasyonlarında farklılaşma olmaktadır. Ön lisans mezunu 

bireyler, diğer bireylere oranla daha düşük oranda kış turizmine 

katılma motivasyonuna sahiptir. Bu bağlamda belirli bir seviyeye 

kadar eğitim seviyesi arttıkça kış turizmine katılma 

motivasyonunun arttığı söylenebilir. Bu bağlamda kış turizmi arz 

paydaşları yapıyor oldukları pazarlama ve hizmet çalışmalarında 

eğitim seviyesi yüksek olan bireylere yönelik çalışamalara ağırlık 

vererek devam etmelidirler. 
 Yapılan analizler sonucunda görülmüştür ki, bireylerin gelir 

durumlarına bağıl olarak kış turizmine katılma motivasyonlarında 

farklılaşma olmaktadır. Yüksek gelir durumuna sahip bireyler, 

diğer bireylere oranla daha yüksek oranda kış turizmine katılma 

motivasyonuna sahiptir. Bu bağlamda belirli bir seviyeye kadar 
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gelir durumu arttıkça kış turizmine katılma motivasyonunun arttığı 

söylenebilir. Yani kış turizmi arz paydaşları yapıyor oldukları 

pazarlama ve hizmet çalışmalarında gelir seviyesi yüksek olan 

bireylere yönelik çalışamalara ağırlık vererek devam etmelidirler. 
 Yapılan analizler sonucunda görülmüştür ki, bireylerin ait 

oldukları kuşak durumlarına bağıl olarak kış turizmine katılma 

motivasyonlarında farklılaşma olmaktadır. Sessiz kuşak ve 

gelenekseller kuşaklarına ait bireyler, diğer bireylere oranla daha 

yüksek oranda kış turizmine katılma motivasyonuna sahiptir. Bu 
bağlamda belirli bir seviyeye kadar kuşak durumu arttıkça kış 

turizmine katılma motivasyonunun arttığı söylenebilir. Yani kış 

turizmi arz paydaşları yapıyor oldukları pazarlama ve hizmet 

çalışmalarında yaşı yüksek olan bireylere yönelik çalışamalara 
ağırlık vererek devam etmelidirler. 
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ÖZET 
Türkiye bulunduğu coğrafi konum nedeniyle tarih boyunca birçok 

medeniyete ev sahipliği yapmış, 3 tarafı 4 farklı deniz ile çevrili olmak 
üzere toplamda 8 bin 333 km’lik kıyı şeridine sahip olan bir ülkedir. Bu 

nedenle, dalış turizmi motivasyonunu sağlayabilecek fiziksel yeterliliğe 

sahip olduğu düşünülebilir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de yer alan su altı 

kültür mirasına ait öğelerin sergilenme yöntemlerini, Dünya’da bulunan 
benzer örnekleriyle karşılaştırarak Türkiye’nin bu alandaki 

olumlu/olumsuz yönlerini göstermektir. Çalışmanın yöntemi 

literatür/yazın taramasıdır. Çalışma kapsamında Türkiye’ye ait 

işletmelerde içerik ve bilgi eksikliğinin yanı sıra, günümüzde oldukça 

popüler olan internet kaynaklarına yeterli önemin verilmemiş olduğu 

görülmüştür. Ayrıca sivil halkın bu buluntulara olan ilgisini artırmak 

amacıyla dalış yapamayan insanlar için geliştirilmiş olan yöntemlere 
Türkiye’de rastlanılmamıştır. Çalışmanın sonucunda, literatürden edinilen 

bilgiler ile mevcut durumdan yapılmış olan çıkarımlar paylaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Su altı, Kültürel miras, Arkeolojik park. 

 
THE COMPARATION OF UNDERWATER CULTURAL 

HERITAGE ITEMS IN TERMS OF THEIR EXHIBITION WAYS 
 
ABSTRACT  
Turkey hosted so many civilizations through history because of its’ 

geographical location.   It is a country which has a coastline about 8.333 
km, including Its’ 3 sides are covered with 4 different seas. So it can be 
considered that it has physical sufficiency that can enables the diving 
Tourism motivation. The purpose of this study is to show the turkey’s 

positive and negative sides in this branch by comparing the techniques of 
the exhibition of turkey’s underwater cultural heritage with its’ similar 

examples in the world. The technique of the study is literature/letterure 
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scanning. This scope of work it can be seen that the sufficient value is not 
given to internet resources that are notably popular nowadays besides the 
insufficiency of content and information in turkey’s managements. Also, 
the techniques that are developed for the people who cannot dive in order 
to increase civilian population’s interest to these foundings aren’t seen in 

turkey. In the conclusion part the information which are obtained from 
literature and the inferences from current situations are included.  
Keywords: Underwater, Cultural heritage, Archaeological sites. 
 
1. GİRİŞ  

Dalış turizmi, insanların macera arayışı içerisinde olmaları ve kültürel 

alanlara olan ilginin günden güne artması nedeniyle her geçen gün önemini 

artırmaktadır (Dimmock ve Musa, 2014). Bu ilgi artışı pazar hacmini 
günden güne artırmakta ve üzerinde durulması gereken bir konu haline 
getirmektedir. Dalış turizminin çeşitlendirilmesi amacıyla yapılmış olan 

çalışmalarda su altı kültür mirasları büyük öneme sahiptir çünkü geçmiş 

dönemlere ait bilgilerin aydınlatılması hususunda büyük öneme sahiptir 
(Bideci, 2014, Aivaz, Stan ve Lonițiu, 2021). 

Çeşitli teknolojik gelişmeler dalışa olan ilgiyi artırmakla birlikle gelişen 
yeni imkanlar dahilinde su altında bulunan çeşitli buluntulara yapmış 

oldukları kaçak dalışları artırarak, buluntular üzerinde tahribata yol 

açmıştır. Konuyla ilgili çalışma yapan UNESCO ve ICOMOS gibi 
kuruluşlar kültürel mirasların korunmasına katkı sağlamak amacıyla 

çalışmalar yaparak su altı kültürel mirasın korunmasına katkı sağlamayı 

amaçlamışlardır.  
Su altı kültürel miras alanları insanların kültürel olarak benzersiz olan 

alanları görme isteğini karşılayabilecek çeşitli; sualtı flora ve faunaya sahip 

olmasının yanı sıra çeşitli tarihi dönemlere ait kalıntıları barındırması 

nedeniyle de önemli bir yere sahiptir. Bu bölgelerin su altında olması, 

ekipman ve eğitimlerinin pahalı olması ve dalgıçlığa ilgisi olmayan 

insanlar göz önüne alındığında çeşitli kalıntıların farklı teknikler 

kullanılarak su üstüne çıkarılarak sergilenmesi fikrini uyandırabilmektir. 

Fakat UNESCO tarafından 2001 yılında hazırlanmış olan sözleşme 

uyarınca, bu alanların yerinde korunması gerekliliği konu ile ilgili farklı 

çözümler üretilmesi gerekliliğini doğurmuştur. Türkiye’de mevcut olan 

sergilenme yöntemleri araştırıldığında, genellikle profesyonel dalgıçlar ve 

dalış turizmine meraklı olan insanların su altı kültürel mirasa erişiminin 

olduğu ve çeşitlendirme konusunda yeterli çalışma yapılmadığı 

görüldüğünden çalışmanın gerekliliği doğmuştur. Araştırma kapsamında, 
konuyla ilgili üretilmiş olan farklı çözümlerin, Türkiye ve Dünya turizm 
sektöründe hangi yöntemler kullanılarak pazarlandığı, konuyla ilgili 
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kullanılmış olan çalışmaların içerikleri ve yöntemleri incelenerek 
Türkiye’de kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması yapılmıştır. 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI 

Araştırmaya başlamadan önce detaylı literatür araştırması yapılmış ve 

yayımlanmış olan çalışmalarda; Su altı dalış turizminin sorunları (Yarmacı, 

Keleş ve Ergil, 2017), Su altı arkeoparklarının detayları hakkında (Erkurt 

ve Paker, 2014), Su altı arkeolojik buluntuların sergilenmesi hakkında bilgi 

veren ve sualtı müze tasarımına sahip olan (Kaynakçı Elinç, Kaya ve 
Göküz, 2021), Türkiye’de yer alan sualtı dalış noktaları hakkında (Dinç, 

2021), Su altı kültürel miras alanlarının turizm ürünü olarak kullanılması 

ile ilgili (Bideci, 2014) Türkiye’nin su altı arkeolojik mirasının korunması 

ile ilgili (Blake, 1994), Su altı arkeoloji parkları ile ilgili (Alves, 2008, 
Davidde, 2002), Su altı arkeoloji görüntüleme teknikleri ve haritalama ile 

ilgili (Scott-Ireton ve McKinnon, 2015, Bruno vd., 2013) konularda 
yayımlanmış olan çalışmalarla karşılaşılmıştır. Araştırmanın konusu olan 
“Su altı kültürel miras öğelerinin sergilenme biçimlerinin karşılaştırıldığı” 

bir çalışmaya rastlanamamıştır. 
 
2.1. Dalış Turizmi  

Dalış turizmi, insanların su altı dünyasında yer alan; su altı flora ve 

faunası ile arkeolojik kültür alanlarını görebilmek ya da avlanmak amacıyla 

yaptıkları ve bunu yaparken farklı destinasyonlara seyahat ederek 

bölgelerde bulunan çeşitli turizm hizmetlerinden faydalandıkları bir türdür 

(Yaşar, 2011). Dalış turizmine olan ilginin daha iyi anlaşılabilmesi 

amacıyla, Dünya’nın en büyük profesyonel dalgıç eğitim merkezlerinin yer 
aldığı Professional Association of Diving Instructors (PADI)’den alınan 

verilere göre ilgili kurum tarafından 1967 yılından 2020 yılına kadar 28 

milyondan fazla dalgıca sertifika verilmiştir. Future Market Insights 
tarafından yapılan araştırmaya göre, dalış turizmi pazar hacmi 2022 yılında 

2 milyar 940 milyon dolar iken, 2032 yılında 5 milyar 281 milyon dolar 
olacağı öngörülmektedir (futuremarketinsights.com). Bununla birlikte 
araştırmada ekonomik gelişmenin, Güney Asya, Kuzey Amerika ve 

Avrupa’da yaşanacağı düşünülmektedir. 
Bachgrach (1982)’a göre dalış türleri; serbest dalış, skin dalış, çan dalışı, 

satıhtan destekli veya kasklı dalış, scuba dalışı ve saturasyon dalışı olarak 

5 farklı yöntem kullanılarak gerçekleştirilebilmektir (Türkiye Sualtı 

Sporları Federasyonu [TSSF]). Bu dalış türleri kendi içerisinde donanımlı 

dalış ve donanımsız dalış olmak üzere 2 farklı grup altında toplanmaktadır. 

Su altı dalışı yapma olanağı sağlayan çeşitli tekniklerin zaman içerisinde 

gelişimi, turizm aktivitelerinde kullanımını artırarak çeşitliliğe olanak 

sağlamaktadır (Türkel ve Gökdemir, 2021).  
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Dalgıçlar; kişilik özelliklerinin motivasyona olan ilişkisine göre “Sert”, 

“Turist” ve “Potansiyel’ olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Rice, 1987). Rice 
bu ana başlıkları şu şekilde tanımlamaktadır: 

 Sert dalgıçlar: dalış esnasında yaşadıkları zorluk ve su altı 

flora ve faunasına duyulan hayranlıkları nedeniyle dalış 

yapan dalgıçlardır. 
 Turist dalgıçlar: yalnızca tatil programları, bulundukları 

ortam ve şartların elverdiği ölçüde dalış gerçekleştirirler. 
 Potansiyel dalgıçlar: su altı dalma etkinliklerine katılım 

sağlamaya istekli olan kişilerdir. 
Tabata (1992)’ya göre; sualtı dalışında sınırları zorlamanın verdiği 

motivasyona ek olarak macera arayan dalgıçların en önemli motivasyon ve 

amaçları; “su altında bulunan buluntular hakkında bilgi toplamak” tır. 
Motivasyonu sağlayacak temel etmeni belirlemek, motivasyon kavramının 

tam olarak açıklanabilir bir kavram olmaması nedeniyle oldukça zor 

olmakla birlikte, su altı dalgıç motivasyonu kapsamında yapılmış olan 

birçok çalışmada farklı yanıtlarla karşılaşılabilmektedir (Çulha ve Gönül, 

2019, Wong vd., 2013). Bunlardan bazıları; heyecan ve macera yaşamak, 

dalışın eğlenceli bulunması, yenilik sunması, gündelik etkinliklerden 

uzaklaşmak, yabancı insanlarla iletişim kurmak, öz yeterliliğini artırmak 

gibi kişisel etmenlerin yanı sıra su altı ekolojik ve kültürel varlıkların çok 

sayıda örneğinin bulunması, iyi korunmuş ve bozulmamış yapıda olmaları 

gibi motivasyonlar araştırmacıların dikkatini çekmiştir. 
 
2.2. Su Altı Kültür Mirası  

Su altı kültür mirası, belli bir süre (100 yıldan daha fazla) su altında 

kalmış kültürel, tarihi veya arkeolojik değere sahip insan yapımı kalıntıları 

ifade etmek için kullanılan bir terimdir (UNESCO, 2001).  Su altı kültür 

mirasına erişim, 20.Yüzyılın ortalarında icadı yapılan tüplü dalış 

ekipmanlarının verdiği imkanlarla sivil halkın, su altı kültür miraslarına 

kendi imkanlarıyla ulaşması ile başladığı düşünülmektedir (Alves, 2008).  
Arkeolojik amaca hizmet etme amacıyla yapılmış bilinen ilk dalış, 1904 

yılında Mexica’da yapılmış ancak ilk arkeolojik su altı kazısı John Bass 
tarafından 1960 yılından Türkiye’de bulunan “Gelidonya Uluburun 

Batığında” yapılmıştır (Gölbaş, 2019, Bass, 2013, Blot, 1996). 2001 yılında 

UNESCO ve katılımcı ülkeler tarafından imzalanan “Su Altı Kültür 

Mirasının Korunması Sözleşmesi” ile su altı kültürel mirasları koruma 
altına alınmıştır. Bu sözleşme öncesinde (1996) ise ICOMOS’un 

hazırlamış olduğu tüzüğe göre su altı kültür mirasının korunması ile ilgili 

önemli bazı maddeler ise şunlardır; 
• Su altı kültür mirası in-site (yerinde) korunmalıdır. 
• Su altı kültür mirasına sivil halkın erişebilir olması gereklidir. 
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• Buluntuları işlenmesi veya çıkarılması amacıyla yapılacak olan 

kazı çalışmalarında buluntulara zarar vermeden röleve alınmalıdır. 
• Araştırmalar belgelemeler aracılığıyla desteklenmelidir. 

maddeleri dikkat çekmekte ve su altı kültürel mirasın korunmasına dair 

bazı kurallarla birlikte yasal düzenlemeler getirmektedir. 
 
2.3. Su Altı Kültür Mirasının Sergilenme Yolları 

Su altında bulunan kültürel miras alanlarının uzmanlar, araştırmacılar ve 
ziyaretçiler tarafından deneyimleyebilmeleri için geliştirilmiş bilinen bazı 

sergileme yöntemleri; 
 
2.3.1. Yer Üstü Arkeoloji Müzeleri 
ICOMOS tarafından yayımlanmış olan tüzükte her ne kadar kültürel 

mirasın yerinde korunması ile ilgili bir madde yer alıyorsa da kalıntıların 

su altından çıkarılarak çeşitli arkeoloji müzelerinde sergilendikleri de 

görülebilmektedir. Ancak su altında bulunan nesnelerin, yer üstünde 

sergilenmesi söz konusu eserlerin niteliklerine zarar vermektedir 

(Kaynakçı Elinç, Kaya ve Göküz, 2021). 
 
2.3.2. Su Altı Arkeoloji Müzeleri 
Araştırmacılar ve uzmanlar tarafından incelemeleri tamamlanmış ve 

kamuya açılmış bazı su altı arkeolojik alanları, ziyaretçilerin çeşitli 

yöntemler kullanılarak bölgede tahribata sebep olmayacak şekilde 
incelenmesidir. 
 
2.3.3 Sanal Müze 
Unesco ve ICOMOS tarafından getirilen yasal kısıtlamalar nedeniyle, 3D 
görüntüleme yöntemleri ve sanal gerçeklik (VR) ile oluşturulmuş bir 

müzenin su altına ilgisi olan herkes için daha kolay ulaşılabilir olacağından, 
su altı kültür mirası listesinde yer alan birçok bölgeye ait sanal müzeler 
oluşturularak kültürel miras alanlarını sergilemektedir (Poux vd., 2020; 
McCharty vd., 2019, Bruno vd., 2010; Reilly, 1989). 
 
3. YÖNTEM 
3.1. Çalışmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye ve Dünya’da bulunan su altı kültür 

mirası statüsünde değerlendirilen çeşitli buluntuların, turizm açısından 

değerlendirme yöntemlerini inceleyerek, Türkiye’nin mevcut durumu ve 

gelecek yıllarda yapılacak olan su altı kültürel mirasın erişilebilirliği 

artırılarak turizm sektörüne kazandırılabilmesi ile ilgili olan çalışmalara 
kaynak oluşturmaktır. 
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3.2. Çalışmanın Yöntemi 

Türkiye’de bulunan su altı kültür miraslarının çeşitli bölgelerde bulunan 

emsalleri ile arasındaki farklılıkları iyi yönleri ve kötü yönleri olacak 

şekilde değerlendirilmesidir. Veri toplama aracı olarak literatür yazın 

taraması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya ait veriler toplanırken 

literatürde yer alan çalışmalara ek olarak; UNESCO, ICOMOS gibi 

uluslararası örgütlerin yanı sıra buluntulara ait resmî web siteleri ile resmi 

devlet kaynaklarının yer aldığı web sitelerinden yararlanılmıştır. 

Kaynakların seçimi ve kullanılmasında resmi kaynaklardan ve Dünya 

tarafından kabul görmüş kurumların web sayfalarından yararlanılmasının 

sebebi doğru bilgiye ulaşabilmektir. Bu nedenle araştırma derleme bir 
çalışma niteliğindedir. 
 
4. BULGULAR 
4.1. Sergilenme Yöntemine Göre Karada Sergilenen Müzelerin 

Karşılaştırılması 
 
Su altı kültürel miras öğelerinin bir kısmı karada sergilenmektedir. 

Karada sergilenen buluntuların Dünya’dan örnekleri ile Türkiye’de yer 

alan batık gemisi karşılaştırılmıştır.  
Vasa Batık Gemi Müzesi: 1628 yılında ilk demir almasının üzerinden 

dakikalar geçtikten sonra Stockholm limanında alabora oldu. 1958 yılına 

gelindiğinde yeri tespit edilerek kurtarma çalışmalarına başlandı ve 
bulunduğu yıldan 1990 yılına kadar çeşitli restorasyon ve koruma işlemleri 

uygulandıktan sonra Stockholm’de bulunan müzesinde sergilenmeye 

başlandı. Bu müze (%85)’i yabancı turistler olmak üzere yılda yaklaşık 1,5 

Milyon ziyaretçi geldiği ve açıldığı yıldan beri ortalama 30 Milyon 

ziyaretçi ağırladığı söylenmektedir (www.vasamuseet.se). Resim 1.’de 
Vasa’ ya ait görsel bulunmaktadır. 

 
Kaynak: Anneli Karlsson, 2016 (www.vasamuseet.se) 

http://www.vasamuseet.se/
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Mary Rose Batık Gemi Müzesi: Mary Rose isimli savaş gemisi, 1510 

yılında inşasına başlanarak 1511 yılında bitirildi ve 1545 yılında “Solent 

Savaşı” esnasında batana kadar döneminde yaşanan birçok savaşta yer 

almış bir İngiliz Kraliyet gemisidir (Harrison, 1983). Kendi verilerinin yer 
aldığı web sayfasından edinilen bilgiye göre, 1982 yılından 2018 yılına 

kadar 1,8 milyon ziyaretçi Mary Rose’u ziyaret ettiği söylenmektedir. 2019 
yılında gelindiğinde ise 189.702 kişi tarafından ziyaret edildi 

(www.maryrose.org). Mary Rose müzesi 3D görüntüleme ve VR (Sanal 

Gerçeklik) teknolojik altyapılarını desteklemesi nedeniyle sanal müze 

statüsüne de sahiptir. Mary Rose müzesi ziyaretçilerine, tur rehberi, sesli 

rehber gibi hizmetlerin yanı sıra, müze içerisinde bulunan restoran hizmeti 

ile kişiselleştirilmiş yiyecek-içecek serviside sağlamaktadır. Resim 2.’de 

Mary Rose’un fotoğrafı yer almaktadır. 
 

 
Kaynak: (www.maryrose.org/ship-gallery/1/) 

 
Serçe Limanı Cam Batığı: Bodrum Kalesi içerisinde yer alan Bodrum 

Sualtı Arkeoloji müzesinde sergilenen serçe limanı cam batığı Dünya’nın 

en eski batık gemisi unvanını taşımaktadır. Sergilenmekte olan kalıntı 1025 

yılında batmış olan geminin aslıdır ve tekneden 3 ton kırık ve sağlam olmak 

üzere cam çıkarılmıştır (www.bodrum.bel.tr).  Batığa ait görsel Resim 3.’te 

verilmiştir. 

http://www.maryrose.org/
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Kaynak: (www.bodrum.bel.tr/page.php?id=22/bodrum_sualti_arkeoloji_muzesi) 

 
4.2. Batıkların Sergileniş Biçimlerinin Karşılaştırılması  

Batık gemilerin sergilenme yöntemleri karşılaştırıldığında Vasa ve 

Mary Rose batık gemi müzelerinin kendilerine ait bir kompleks içerisinde 
yer aldığı görülmüştür. Serçe Liman Cam Batık kendisine ait bir müzede 
değil Bodrum su altı arkeoloji müzesinde sergilenmektedir. Kendisine ait 
bir müzede yer almanın verdiği avantajlardan bazılarına örnek vermek 

gerekirse; Marry Rose Batık Gemi Müzesinde restoran hizmet 
verilmektedir. Restoran hizmetinin olması bölgeyi ziyaret eden turistlerin 

gezi programları tasarlanırken yemek programlarına eklenebilir bir özellik 

taşıması, müzeyi ziyaret etme isteği olan ama programlarının yoğun olması 

nedeniyle ziyaret edemeyecek olan turistler için bir alternatif oluşturarak 

ziyaret sayısını artırabilir. Aynı zamanda Vasa ve Mary Rose batık gemileri 

ile ilgili bilgi ve belgelere kendi web uzantılı internet adreslerinden çeşitli 

dil seçenekleriyle birlikte ulaşılabilirken, Serçe Limanı Cam Batığı ile 

alakalı bilgilere kendisine ait web uzantılı adresinin bulunmaması 

nedeniyle güçlük çekilmiş ve internet üzerinden sınırlı bilgiye 

ulaşılabilmiştir. Bu sebeple tarihi önem açısından değerlendirildiğinde 

Dünya’nın en eski batıklarından birisi olması gibi kıymetli özelliklere sahip 

olmasına rağmen Serçe Limanı Cam Batığının gerekli tanıtım ve 

pazarlamasının yapılamadığı söylenebilir. Web sayfaları üzerinden 

yayınlanan yüksek kaliteli görseller ile Marry Rose ve Vasa gemileri 
gösterilirken Serçe Liman Cam Batığı ile ilgili kısıtlı görsele 

ulaşılabilmiştir. 
 
4.3. Sergileniş Biçimlerine Göre Sualtında Yer Alan Su Altı Arkeoloji 
Müzelerinin Karşılaştırılması ve Geliştirilmiş Olan Çeşitli 

Yöntemlerin Gösterilmesi 
UNESCO ve ICOMOS tarafından yürürlüğe getirilen ve su altı 

arkeolojik buluntular ve kültürel miras öğelerinin yerinde sergilenmesi 

gerekliliği sözleşmeyi onaylayan ülkelerde yer alan işletmeleri farklı 
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çözümler üretmeye zorlamıştır. Bu bölümde, Dünya’da yer alan bazı 

örnekler ile varsa Türkiye’de yer alan örnekler karşılaştırılmıştır. 
Barbados Su Altı Kültür Mirası: Barbados’ta su altında bulunan 

kültür miraslarından olan birçok batık, batık çevresinde oluşmuş mercan, 

su altı flora ve faunası bir denizaltı aracılığıyla gözlem yapma imkânı 

sunmaktadır (UNESCO, 2014). Bu denizaltı suyun yaklaşık 40 metre 

derine dalabilmekte ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği 

yapabilmektedir (www.barbados.atlantissubmarines.com). Resim 4.’te 

Barbados’ta mevcut olan deniz altına ait görseller yer almaktadır. 

 
Kaynak: (https://www.barbados.atlantissubmarines.com/photo-gallery) 

 
Croatia Su Altı Kültür Mirası: Adriyatik Denizinin Hırvatistan 

kısmında kalan bölümde yer alan, su altı arkeolojik parkının Roma 

dönemine ait buluntulara sahip olması nedeniyle önemli bir su altı kültür 

merkezidir (Alves, 2008). Hırvat yetkililerden alınan izin belgesi ve rehber 
dalgıçlar eşliğinde çelik koruma içerisinde bulunan kalıntılara 

ulaşılabilmektedir (Bekic ve Miholjek, 2009). Ston ve Orebić arasında 

bulunan Drače kasabasında bulunan, Hırvatistan’a ait ilk sualtı şaraphanesi 

olan “Edivo Vina” şaraphanesi, su altına yerleştirmiş oldukları testilerdeki 

şarapları bir ila iki yıl boyunca su altındaki amforlarda saklama yoluyla 
geliştirdikleri teknikle, şarap severlerin beğenilerine sunmaktadır 

(Bajramovıć, 2018). Uluslararası dalış sertifikasına sahip olan ziyaretçiler, 

kendi şaraplarını kendileri çıkartma imkanına sahiptir (www.edivovina.hr). 
Resim 5’te Edivo Vina isimli su altı şaraphanesinde çekilmiş bir fotoğraf 

yer almaktadır. 

http://www.barbados.atlantissubmarines.com/
http://www.edivovina.hr/
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Kaynak: (https://www.edivovina.hr/gallery) 

 
Küba- Santiago de Cuba Savaşı Enkazlarına Dalış: Belirli bir süre 

zarfında yaşanmış olan savaşların, kişilerin psikolojik çekiciliğini artırması 

sebebiyle savaş alanlarına yapılan seyahatler hüzün (dark) turizm 

kapsamında değerlendirilebilmektedir (Kılıç ve Sop, 2011). Savaş 

enkazlarına yapılan bu su altı dalış her iki turizm türünde de örnek bir olay 

olarak gösterilebilir. Küba- Santiago de Cuba Savaşı Enkazlarında, 1898 
yılında Amerika ve İspanya arasında gerçekleştirilen savaş sonrasında su 

altına batan 6 savaş gemisi sergilenmektedir (www.holiplus.com). 
Uluslararası Sularda Bulunan Titanik Batığı: 1912 yılında bir 

buzdağına çarpması sonucu batmış olan Titanik isimli yolcu gemisi, su 
altında 100’yıldan fazla kalmadığı için UNESCO su altı kültür miraslarını 

koruma listesine alınmıştır (UNESCO, 2012). Titanik batığına, sadece 

denizaltı aracılığıyla dalma ve farklı platformlar tarafından geliştirilmiş 

olan 3D görüntüleme ile ulaşılabilmektedir (UNESCO, 2014). OceanGate 
Expeditions isimli şirket 2021 yılında Titanik batığına denizaltı aracılığıyla 

seferlerine başlamıştır (www.oceangateexpeditions.com).  Resim 6.’da 

titanik batığına sefer düzenleyen denizaltı ve Titanik batığına ait görseller 

yer almaktadır. 
 

 
Kaynakça: (www.oceangateexpeditions.com/photo-gallery) 

http://www.holiplus.com/
http://www.oceangateexpeditions.com/
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Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı: Dünyanın ilk 1.Dünya savaşı temalı 

sualtı arkeoloji parkı, 2021 yılında faaliyet göstermeye başlamıştır 

(www.canakkale.gov.tr). Bölgede yer alan batıklar, UNESCO tarafından 
en iyi korunmuş savaş alanı unvanı ile “Dünya Mirası Geçici Listesine” 

alınmıştır (www. tssf.gov.tr). Dark Turizm ve Dalış Turizmi olmak üzere 

iki ayrı turizm türünde değerlendirilebilecek olan bölgede; 12 savaş batığı 

ve 2 doğal resif bulunmaktadır (www.divinggelibolu.com). Resim 7.’de 

Gelibolu Tarihi Su Altı Parkına ait görsel yer almaktadır. 
 

 
Kaynakça: (www.divinggelibolu.com) 

 
4.4. Su Altı Arkeolojik Parklarının Türkiye ile Diğer Örneklerinin 

Karşılaştırılması 
Dünya’da yer alan çeşitli sualtı parkları incelendiğinde yerinde korunan 

arkeolojik parkların veya çeşitli batıklara düzenlenen tur programlarının 

dalgıç olmayan yerel halkında ilgisini çekebilecek araçlar kullanılarak 

(Denizaltı, Özel Geliştirilmiş Tekneler vb.) geliştirilmeye çalışıldığı 

görülmektedir. Türkiye’de böyle bir hizmet veren herhangi bir işletmeye 

rastlanmamıştır. Çanakkale’de bulunan su altı arkeoparkı ile diğer 

ülkelerde bulunan örnekleri karşılaştırıldığında diğer örneklerine göre; 

daha iyi korunduğu, kendine ait bir web sayfasının olduğu ve bu sayfada 

dalış ile ilgili bilgilerin yanı sıra görsellerin yer aldığı görülmüştür. Ancak 
burayı sadece donanımlı dalış yapanlar deneyimleyebilmektedir.  Su 
altında bulunan alanların çekiciliğini artırmak amacıyla yapılmış olan su 
altı şaraphanesi gibi inovatif fikirlere Türkiye’de rastlanmamıştır.  
 
5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışma konusu olan Türkiye’de yer alan su altı kültürel miraslar ile 

Dünya’da yer alan su altı kültürel mirası sergileme ve işletme biçimleri 

karşılaştırılmıştır. Araştırma kapsamında farklılık göstererek öne çıkan 

bazı su altı kültür mirasları ele alınarak Türkiye’deki bulunan imkanların 

geliştirilebilmesi ve fikir vermesi amacıyla elde edilen bulgular işlenmiştir.  

http://www.divinggelibolu.com/
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Çalışma boyunca kullanılan kaynaklar, özellikle Türkiye’de yer alan su 

altı kültürel miras alanı olarak değerlendirilen kalıntıların pazarlanması ve 

tanıtımı amacıyla kullanılan web tabanlı internet sayfalarında diğer 

ülkelerde bulunan kaynaklara göre yetersiz kaldığı söylenebilir. Örneğin; 

Mary Rose ve Vasa antik gemileri ile ilgili tarihçe kendi web sitelerinde 

detaylı olarak verilirken, Türkiye’de yer alan Serçe Liman Cam Batığı ile 

ilgili ulaşılabilen tüm kaynaklarda kısıtlı bilgi ve tarihçeye ulaşılabilmiş ve 
ilk kez araştırma yapacaklar için ilgi çekici olmadığı görülmüştür. İlgi 

çekiciliği artırabilmek, sanal müze, yüksek çözünürlüklü görseller ve 

restoran hizmeti gibi tur programlarına dahil edilebilecek alternatifler 

değerlendirilebilir.  Araştırma kapsamında uluslararası UNESCO, PADI, 
CMAS, SSI gibi kaynaklardan veri toplanırken Türkiye’de yer alan 

kaynaklar ile ilgili çok az bilgiye rastlanılmış olması, tanıtım konusundaki 
eksikliği ilgili bulguları destekler niteliktedir. 

Türkiye turizm stratejisi olarak yarattığı mal ve hizmetlerden yılın belli 

aylarında yoğun olarak gelir sağlamakta diğer aylarda ise neredeyse durma 

noktasına gelmektedir. Turizm ürün çeşitlendirmesini sağlamak amacıyla 

çeşitli araçların kullanıldığı bölgelere benzer bir şekilde çeşitli deniz 

araçları kullanılarak sivil halkın bu turizm çeşidine katılımı arttırabileceği 

öngörülmektedir. Deniz araçlarının yanı sıra sanal sualtı müzeleri 

oluşturularak su altı kültürel miras öğelerine ulaşıma alternatif sunulabilir.  
Sanal müzelerle ilgili çalışma yapmak isteyen araştırmacılar için Malta 

Virtual Underwater Museum örnek verilebilir (underwatermalta.org). 
Çanakkale bölgesinde yer alan 1.Dünya savaşına ait batıkların dark 

turizm ile ilişkili olması dolayısıyla bölgede dalış sporuna merakı olmayan 

turistlerinde katılımını artırmak amacıyla çeşitli ulaşım imkanlarının 

bulunması bölgedeki turizm hareketliliğini artırabilir. Müze ve ören 

yerlerinde bulunan su altı kültür mirası ürünlerinin bulunduğu bölgelerde 

inşa edilecek bir kompleks, deniz ürünleri ile çeşitlendirilerek çekiciliği 

arttırabilir. Su altı şaraphanesi gibi geliştirilebilir ürünler bulunarak, bu 
ürünlerin bilimsel özellikleri de eklendiğinde güzel bir sunum oluşturabilir. 

Konuyla ilgili araştırma yapmak isteyen araştırmacıların su altı kültürel 

mirasın sergilenmesinde kullanılan inovatif fikirler üzerine araştırma 

yapması konu üzerinde daha önce çalışma bulunmaması nedeniyle 

önerilmektedir. 
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ÖZET 
Çalışmanın amacı; Leleg Yolu odağında yürüyüş turizminin destinasyon, 
yerel halk ve turist açısından meydana getirdiği çıktıların ortaya 
konulmasıdır. Ayrıca bunlar üzerinden destinasyonun bilinmeyen ve 

erişilmeyen yerlerinin –bir anlamda karanlık yüzünün– nasıl 

aydınlatıldığının irdelenmesi de amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle 
hiking ve trekking odağında yürüyüş turizmi üzerinde durulmuştur. Daha 
sonra ise destinasyonun görünmeyen/keşfedilmemiş kısmına erişim 

hususunda bir araç olarak Leleg Yolu üzerinden, yürüyüş yollarının önemi 

bütünsel bir bakışla ele alınmıştır. Sonuç olarak; yürüyüş turizmi 

vasıtasıyla bölgedeki turizm potansiyelinin hayata geçirilmesinde hız 

kazanılmasının, ayrıca turizm hareketliliğinde yeni ve farklı bir çekim 

oluşturulmasının mümkün olacağı vurgulanmıştır. Bununla birlikte 

destinasyonun iç bölgelerinde, kırsal yerlerinde, doğal ortamlarında kalan 

ve alternatif turizm türlerini destekleyen turistik çekiciliklerin üstündeki 

örtünün kaldırılmasının, mevcut mevsimselliğin ve imajın olumlu yönde 

yapılandırılmasının, bir anlamda destinasyonun tam olarak keşfedilmemiş 

karanlık yüzünde yürünmesinin ve farklı yönlerinin keşfedilmesinin, 
yürüyüş turizmi aracılığıyla kolaylaşacağı ön plana çıkarılmıştır. Bu 
doğrultuda Bodrum destinasyonunun henüz tam olarak gün yüzüne 

çıkmamış yönlerinin ve alışılmışın dışındaki turizm bileşenlerinin 

belirginlik kazanmasında Leleg Yolu’nun arz ettiği önem vurgulanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Leleg Yolu, Hiking, Yürüyüş turizmi, Spor turizmi, 
Destinasyon yönetimi. 
 

WALKING ON THE “DARK SIDE” OF THE DESTINATION: 

THE LELEG WAY 
 
ABSTRACT 
The purpose of the study is to reveal the outputs of walking tourism in terms 
of destination, residents, and tourists in the focus of Leleg Way. It is also 
aimed to examine how the unknown and inaccessible parts of the 
destination –in a sense, its dark side– are illuminated through these. In this 
direction, walking tourism is dwelled on primarily in the focus of hiking 



348 

and trekking. Then, through the Leleg Way, the importance of walking 
trails as a means of accessing the invisible/undiscovered part of the 
destination is discussed with a holistic view. As a result; it is emphasized 
that it would be possible to accelerate the realization of the tourism 
potential in the region through walking tourism, and to create a new and 
different attraction in tourism mobility. In addition, removing the cover 
over the touristic attractions that remain in the inner regions, rural areas and 
natural environments of the destination and supports alternative tourism 
types, and structuring the existing seasonality and the image in a positive 
way, in a sense, walking on the unknown dark side of the destination and 
exploring its different aspects, are brought into the forefront. In this 
direction, the importance of the Leleg Way in gaining clarity of the 
unexplained aspects and the unconventional tourism components of 
Bodrum destination is underlined. 
Keywords: Leleg Way, Hiking, Walking tourism, Sport tourism, 
Destination management. 
 
1. GİRİŞ 

“Destinasyonun karanlık yüzü” ifadesinin akıllara öncelikle; karanlık 

turizmi, turizmle ilişkili olarak gerçekleştirilen olumsuz eylemleri, 

destinasyon sınırlarında meydana gelen –turizmle doğrudan ilişkili olsun 

olmasın– norm dışı ve suç teşkil eden olayları, destinasyonun arka 
bölgesinde yaşanan ve turist bakışından sakınılan zorlu koşulları ve benzer 

hususları getirmesi muhtemeldir. Ancak buradaki “karanlık yüz” ifadesi 

esasen “Ay’ın karanlık yüzü” ifadesinden esinlenerek kullanılmıştır.  
Ay’ın karanlık yüzü, aslında Ay’ın Dünya’ya bakmayan yarım küresi 

için kullanılmaktadır. Normalde Dünya’daki gece-gündüz döngüsünde 

olduğu gibi, Ay’ın da tüm yüzeyi belirli periyotlarda güneş ışığı aldığı için 

aydınlıktır, dolayısıyla sürekli karanlıkta kalan bir yarım küresi 

bulunmamaktadır. Ancak kütleçekim kilidi/tidal locking olarak 
terimleştirilen bir olay (Ay’ın kendi ekseni etrafındaki tam bir dönüş süresi 

ile Dünya’nın yörüngesindeki tam bir tur süresinin eşit olması) 
gerekçesiyle Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzü görünmektedir. 
Dolayısıyla Ay’ın diğer yarım küresi için, Dünya’dan bakıldığında 

görülememesinden hareketle, “karanlık yüz” nitelendirmesi yapılmaktadır 
(Davis, 2019). 

 “Karanlık yüz” nitelendirmesiyle paralellik arz edecek şekilde, bir ürün 

olarak destinasyonu oluşturan bileşenlerden pek çoğunun, turizm 
paydaşları nazarında halihazırda “karanlıkta” bulunması/görünür olmaması 
muhtemeldir. Bunların aydınlığa çıkarılması, erişilebilir kılınmalarıyla 

mümkündür. Yürüyüş turizminin çekirdeğini oluşturan yürüyüş yolu ise 

kendi başına bir turizm ürünü olmasının ötesinde söz konusu erişilebilirliği 
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mümkün kılan bir araç olma rolünü de üstlenmektedir. Bu doğrultuda 
çalışmada; Leleg Yolu odağında yürüyüş turizminin destinasyon, yerel 
halk ve turist açısından meydana getirdiği çıktıların ortaya konulması ile 
bunlar üzerinden destinasyonun bilinmeyen ve erişilmeyen yerlerinin –bir 
anlamda karanlık yüzünün– nasıl aydınlatıldığının ortaya konulması 
amaçlanmaktadır. 
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Hiking ve Trekking Odağında Yürüyüş Turizmi 

Yalnızca fiziksel bir hareket olmanın ötesinde bir egzersiz ve sosyal 
aktivite olarak da konumlanan yürüyüşün, turizm literatüründe kentsel 

yürüyüş turizmi (Farkić vd. 2015; Giddy ve Hoogendoorn, 2018) ve doğal 

yürüyüş turizmi (Chhetri vd. 2004; Márquez-Pérez vd. 2017) olmak üzere 

iki temel çerçevede ele alındığı görülmektedir (Wu ve Lai, 2022, s. 88). 
Dağ, çöl, tropikal, buzul gibi zorlu ortamlarda gerçekleşen, maruz kalınan 

olağandışı şartlar üzerinden insanın kendi zihinsel ve fiziksel kabiliyetini 
tanımasına imkân veren, bu yönüyle keşifsel bir özelliği de olan trekking 
(Różychki ve Dryglas, 2014, s. 25); doğal yürüyüş turizminin başlıca iki 

bileşeninden biri olmaktadır. Diğeri ise; kuş gözlemciliği, doğa 

fotoğrafçılığı, sırt-çantası kampçılığı gibi doğada gerçekleştirilen pek çok 

rekreatif etkinliğin önkoşulu olarak da değerlendirilebilen, genellikle 
dağlık bölgeler tercih edilse de diğer doğal ve kültürel yerlerin ziyaretini 
de içeren bir yürüyüş türü olan hikingdir (Moira vd., 2021, ss. 13-15). 

Yukarıda bahsi geçen bu iki doğal yürüyüş turizmi türüne ilişkin net bir 

sınırlandırma ve kategorizasyon henüz yapılmamış olduğundan, farklı 

kapsamlarda ele alınmaları söz konusudur. Birbirlerine kıyasla genel olarak 

ön plana çıkan noktaların ise (Bauer vd. 2012; Böhmer-Bauer, 2012; Moira 
vd., 2021); trekkingin, hikinge göre daha yüksek irtifalarda, daha uzun 

mesafeler kat edilerek, daha fazla sürede, yol ve taşınmaz konaklama gibi 

altyapı imkânları kullanılmadan, daha zorlu koşullarda gerçekleştirilmesi 

şeklinde sıralanması mümkündür. 
Seyahatin yaygın bir şekli olarak yürüyüş vasıtasıyla destinasyonun 

yalnızca görülmesi değil; aracısız bir şekilde derinlemesine 

deneyimlenmesi de mümkün olmaktadır. Yürüyüş eyleminin, turizm ve 

serbest zaman çerçevesinde incelenmesinin sonucunda, kendine has 
özelliklerle farklılaşan yürüyüş türlerinin literatürde ileri sürüldüğü 

bilinmektedir (Chandran vd., 2019, s. 15; Witte, 2021, s. 426). Ön plana 

çıkarılan yürüyüş türlerinden hiking ve trekking bu çalışmada, Birleşmiş 

Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün/United Nations World Tourism 
Organization/UNWTO (2019) “Yürüş Turizmi” başlıklı raporunda da ifade 

edilmiş olduğu gibi, spor turizminin bir türü olarak yürüyüş turizmi 

kapsamında değerlendirilmektedir. Ayrıca çalışma boyunca “yürüyüş 
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turizmi” ifadesi ile “doğal yürüyüş turizmi”nin kastedildiği belirtilmelidir. 

Yürüyüş turizmine ilişkin değerlendirmeler “Leleg Yolu” odağında 
yapılacağı için, bu noktada bir turizm ürünü olarak Leleg Yolu’na dair kısa 

bir aktarım yapılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir. 
 
2.2. Leleg Yolu: Destinasyonun Görünmeyen Yüzüne Erişim 

Yaygın olarak gerçekleştirilen bir serbest zaman ve turizm faaliyeti 
olarak yürüyüş, yaygın olduğu ölçüde “görünmez” bir hal almaktadır. 

Bununla ilişkili olarak, kırsal ve doğal bölgelerde yer alan ve yürüyüş 

turizmi temelinde sürdürülebilir turizm açısından potansiyel arz eden pek 

çok doğal ve kültürel çekicilik, turizm paydaşları tarafından göz ardı 

edilebilmektedir (Kastenholz ve Rodrigues, 2007, s. 6). Yine de bunun tersi 
yönünde adım atan destinasyonlar, çevreyle yüksek düzeyde bütünleşmeyi 

içeren yürüyüş turizmi kapsamındaki aktiviteleri, çekirdek turizm ürünü 

olarak konumlandırmaktadır (Bichler ve Peters, 2020). 
Bir yürüyüş turizmi ürünü olarak Leleg Yolu’nun, Bodrum destinasyonu 

için mevcut haliyle çekirdek bir ürün olarak nitelendirilemeyecek olması, 
destinasyonun ürün çeşitlendirmesinde ve imaj zenginleştirmesinde önemli 

roller üstlenme potansiyelini gölgelememelidir. Nitekim yaklaşık 850 

km.’lik rotasıyla Herakleia, Alinda, Knidos gibi antik kentlerle birlikte pek 
çok doğal ve kültürel çekiciliği kapsayan, adını da bölgede yaşamış olan 

medeniyetten alan Karia Yolu’yla (Özcan, 2019, s. 8; Kariayolu, 2022) ve 
günümüzde Teke Yarımadası olarak adlandırılıp antik coğrafyada Likya 

olarak bilinen yerde konumlanan, 2019 yılındaki güncellemelerle birlikte 

yaklaşık 600 km.’lik rotasında bölgedeki arkeolojik, botanik ve peyzaj 
zenginliği gibi doğa sporlarını destekleyen çokça unsuru barındıran Likya 

Yolu’yla (Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2014, s. 1; Likyayolu, 

2022; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022) bağlantılı olması 

bakımından Leleg Yolu, pozisyonunu ayrıca güçlendirmekte ve 
görünürlüğünü arttırmaktadır.  

Leleg Yolu, Karia ve Likya Yolları ile birleşerek önemli bir bütünün 

parçasını teşkil etmektedir. Diğer taraftan, Bodrum destinasyonunun 
kıyısal bölgede yoğunlaşan kitle turizmi ağırlıklı yapısını zenginleştirici 
yönde katkı yapması beklenen bir destinasyon bileşeni pozisyonundadır. 
Yarımadanın önemli halklarından Leleglerin, çevresini surlarla çevirdiği 

ve zirvelere konumlandırdığı Pedasa, Syangela ve Termera gibi antik 
kentleri birbirine bağlayan ve ilk etabı 26 Mart 2016 tarihinde açılan Leleg 

Yolu, 185 km.’lik yürüyüş yolu, 20 km.’lik bisiklet yolu, kamp alanları, 
diğer doğal ve kültürel çekicilikleriyle; özellikle spor, kültür, doğa ve 
macera turizmi çatısı altında gerçekleştirilebilecek çeşitli turizm 

faaliyetlerine imkân verecek niteliktedir (Bodrum Belediyesi, 2017; 
Lelegyolu, 2022). Bu yapısıyla kendinin direkt bir turizm ürünü olmasının 
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yanı sıra destinasyonun halihazırda bünyesinde barındırmasına rağmen 

bilinmeyen yahut erişilebilir olmayan turizm ürünlerinin gün yüzüne 

çıkarılmasında da ağırlıklı bir paya sahip olmaktadır. 
 
2.3. Destinasyonun Karanlık Yüzünde Yürüyüşe Bütünsel Bakış 

Destinasyonun karanlık yüzüne ışık tutulması ve erişilebilir kılınması 

yönünde kayda değer düzeyde fayda sağlayan yürüyüş turizmi ürünlerinin, 
öncelikle kendilerinin görünür olması gerekmektedir. Bu görünürlüğü 

destekleyen temel hususlar, yürüyüş turizmine katılım konusunda itici ve 

çekici faktörler üzerinden aktarılacaktır. 
Kentsel yaşamın zorlayıcı koşulları, gündelik yaşamın sağlıksız ve 

yetersiz yönü, yapaylığı artmış kirli ve kalabalık çevre, maruz kalınan aşırı 

fiziksel ve sosyal uyarıcılar, yüksek seviyede yapılandırılmış stresli bir 

düzen gibi hususların, yürüyüş turizmine katılım noktasında faal olan 
başlıca itici faktörler arasında gösterilmesi mümkündür (Krippendorf, 

1987’den akt. Kastenholz ve Rodrigues, 2007, s. 7). Bu itici faktörlerin; 
rekreatif bir faaliyet gerçekleştirme, fiziksel zindeliği sürdürme, doğayla 

temas kurma, farklı kültürleri tanıma, yeni yerleri keşfetme, kültürel 

yapıları ziyaret etme, bölgeyle ve yerel kültürle temas kurma, iyi 

oluşu/well-being arttırma gibi istekleri kapsayan çekici faktörlerle bir araya 

gelmesi sonucunda, Leleg Yolu gibi bir yürüyüş turizm ürününün 

oluşturduğu çekim gücü en yüksek noktaya çıkacaktır (Moira vd., 2021; 
Choi ve Kim, 2021, s. 748; Witte, 2021, s. 426). 

Bu aşamada, yüksek çekim gücünden aldığı destekle amacına uygun bir 

şekilde değerlendirilen, aktif bir şekilde işleyen Leleg Yolu’nun ve genel 
olarak yürüyüş turizmi ürünlerinin; destinasyon, turist ve yerel halk için 

ortaya koyabileceği başlıca faydalara yer verilecektir. Böylece bu turizm 
ürününe ve faaliyetine ilişkin değerlerin daha iyi ifade edilmesi, 
destinasyonu aydınlatıcı yönlerin işaret edilmesi ve olumlu taraflar 
odağında bütünsel bir bakışın sunulması mümkün olacaktır. Yürüyüş 

turizmi ürünlerinin (UNWTO, 2019, 4-8; Kastenholz ve Rodrigues, 2007, 
s. 7; Chandran vd., 2019, s. 15): 

Destinasyon için olası temel faydalarının ve avantajlarının; 
 Görece küçük bir yatırımla kolay bir şekilde geliştirilmesi, 
 Bakım maliyetlerinin belirgin düzeyde düşük olması, 
 Diğer turizm kaynakları için tamamlayıcı bir rol oynaması, 
 Mevsimselliği azaltıcı etki yapması, 
 Doğal ve kültürel çevrenin korunmasına katkı sağlaması, 

Turist için olası temel faydalarının ve avantajlarının; 
 Gerek küçük bir arkadaş grubuyla birlik içinde gerekse yalnız 

başına kalarak insan kalabalığından kaçınma imkânı vermesi, 
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 Temiz hava ve kirletilmemiş çevre ortamıyla fiziksel ve zihinsel 

sağlığa iyi gelmesi, 
 Doğal ve kültürel mirasın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olması,  
 Yerel halk ile turist arasındaki etkileşimi yükseltebilmesi üzerinden 

turizm deneyiminin bütünselliğini ve tatminini arttırması, 
Yerel halk için olası temel faydalarının ve avantajlarının; 
 Yerel ekonomik fayda sağlanmasına yönelik yüksek potansiyel 

içermesi, 
 Yürüyüş ve fiziksel aktiviteyi teşvik ederek durağan yaşamın terk 

edilmesine ve obezitenin düşürülmesine katkı sağlanması suretiyle 
yerel halkın sağlığını ve iyi oluşunu desteklemesi, 

 Yerel halkın kendi doğal ve kültürel zenginliklerini yeniden 

keşfetmesine, bu değerleri daha iyi anlamasına ve korumasına 

aracılık etmesi, 
şeklinde sıralanması mümkündür. Bu noktaya kadar aktarılanlar ışığında 

yürüyüş turizminin farklı yönleriyle geniş bir yelpazede irdelenmesine 

sonuç ve tartışma kısmında yer verilmektedir. 
 
3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bodrum destinasyonunun ağırlıkla iç kesimlerinde ve yüksek 

noktalarında konumlanan Leleg yerleşim yerlerini odağa alan Leleg Yolu 

vasıtasıyla, destinasyonun bilinmeyen ve erişilmeyen yerlerinin, bir 

anlamda karanlık yüzünün gün yüzüne çıkarılması hız kazanmaktadır. 
Tovar ve Carvalho (2011) buna benzer bir durumu Portekiz üzerinden 

örneklemiş, yürüyüş turizmi aracılığıyla özellikle dağlık bölgelerin ve 

doğal ortamların canlandırılma potansiyeli üstünde durmuştur. Choi ve 
Kim (2021, s. 748) de yaygınlaşan yürüyüş turizmine Güney Kore’den 

örnekleyerek açıklama getirmiştir. Kore Turizm Organizasyonu’nun 2018 

yılı verilerine dayanarak yazarlar; Güney Korelilerin yaklaşık %60’ının, 
çoğu dağlık ve kıyısal bölgelerde bulunan yürüyüş yollarını ziyaret ettiğine 
ve %31’inin yürüyüş turizmine sıklıkla katılım gösterdiğine yer vermiştir. 
Böylece bu turizm türünün iç turizm hareketliliği içindeki yaygınlığı ve 

yerel halk tarafından gördüğü ilgi ortaya konulmuştur.  
Portekiz ve Güney Kore örnekleri doğrultusunda; genel anlamda 

yürüyüş turizmi özel anlamda ise Leleg Yolu vasıtasıyla hem yerel halkın 

kendi bölgelerindeki turizm ürünlerinden daha fazla istifade etmesi hem de 
turizm hareketliliğinde yeni ve farklı bir çekim oluşturulmasının mümkün 

olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte iç bölgelerde, kırsal yerlerde ve 
doğal ortamlarda kalan; özellikle spor, kültür, doğa ve macera turizmini 
destekleyen çeşitli turistik çekiciliklerin üstündeki örtünün kaldırılması, 
mevcut mevsimselliğin ve imajın olumlu yönde yapılandırılması, bir 
anlamda destinasyonun karanlık yüzünde yürünmesi ve farklı yönlerinin 
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keşfedilmesi kolaylaşmaktadır. Bu bakımdan Bodrum destinasyonunun 

henüz tam olarak gün yüzüne çıkmamış yönlerinin ve alışılmışın dışındaki 

turizm bileşenlerinin belirginlik kazanmasında Leleg Yolu’nun arz ettiği 

önem de kendini göstermektedir. 
Yürüyüş turizminin ve bu kapsamda Leleg Yolu’nun potansiyelini iyi 

yansıtabilmesi, aynı zamanda turist gözünde nasıl göründüğüyle de ilişkili 

olmaktadır. Bu doğrultuda bir çalışma yürüten Bichler ve Peters (2020, s. 

483) hikingin; bir meydan okumadan ziyade algılara hitap eden, doğal 

ortamla ve sosyal ilişkilerle bütünleşme imkânı veren bir etkinlik olarak 

değerlendirildiği üzerinde durmuştur. Dolayısıyla risk ve korku gibi yüksek 

macera içeriklerinden ziyade rahatlama, fiziksel ve zihinsel iyi-oluş gibi 

noktaların vurgulanmasının uygun olacağı aktarılmıştır. Ayrıca doğal bir 

çevrede diğer insanlarla paylaşılan bir etkinlik olarak sosyal yönünün de 

görünür kılınmasının faydalı olacağı not edilmiştir.  
Doğa sporlarının belirgin biçimde yürüyüşü kapsaması, buna ek olarak 

destinasyonun gezilmesinde yürüyüş faaliyetinin önemi, yürüyüşün turist 
deneyimindeki yerini işaret etmektedir. Nitekim kentsel bağlam dâhil 

olmak üzere, yürünebilirliğin potansiyel olarak turist deneyimi için önemli 

bir faktör olabileceği üzerinde durulmuştur (Hannam vd., 2021, s. 58). Bu 
doğrultuda erişilebilirlik, bağlantısallık ve devamlılık; özellikle turistler 

için yürünebilirliğin öne çıkan boyutları olarak vurgulanmaktadır. 

Dolayısıyla Leleg Yolu gibi yürüyüş turizmi ürünlerinde rotaların arz 

edeceği bütünlüğe dikkat edilmelidir. Bununla birlikte turistlerin zaman 

kısıtı ve yönlendirici bilgi ihtiyacı gözetilerek harita, rehberlik sağlayan 

unsurlar ve sosyal medya gibi araçlardan da etkin bir şekilde istifade 

edilmelidir (Ram ve Hall, 2018, ss. 281-282). 
Son olarak, yürüyüş turizminin doğayla ilişkisi daha makro açıdan 

düşünülecek olursa; öncelikle turizmin küresel karbon emisyonundaki 
yaklaşık %8’lik payı (bu payın neredeyse yarısı ulaşım kaynaklıdır) 
(Lenzen vd., 2018) ile turizm kaynaklı ulaşımla ilişkili karbon 
emisyonundaki artış beklentisi (UNWTO ve Uluslararası Ulaştırma 

Forumu/International Transport Forum/ITF (2019) tarafından hazırlanan 

raporda yer alan 2030 projeksiyonları doğrultusunda) akıllara gelecektir. 
Buna karşılık, düşük yatırımlarla hayata geçirilebilen yürüyüş turizmi 

ürünleri vasıtasıyla destinasyon kaynaklarının korunarak ve karbon ayak 
izinin küçültülerek sürdürülebilirliğin desteklenmesi mümkün olmaktadır. 

Yine de yürüyüş yollarının doğal ve kırsal bölgelerde yoğunluk arz etmesi 
dolayısıyla söz konusu hassas bölgelerin (Weston ve Moto, 2012, ss. 1-2; 
Choi ve Kim, 2021, s. 748); taşıma kapasitesi dikkatle gözetilerek, çevre 

yanlısı davranışlar özellikle teşvik edilerek ve sürdürülebilirliğin hayata 

geçirilmesine yönelik azami çaba harcanarak yönetilmesinin arz ettiği 

gereklilik vurgulanmalıdır. 
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ÖZET 
Türkiye’nin ilk sakin yerleşimi olan Seferihisar’ın su altı dünyası da 

rengarenk süngerler, resifler, mercanlar, kanyonlar ve batıklara sahip 

olduğundan su altı dalış turizminin önemli merkezleri arasında yer 

almaktadır. İlçe su altı dalış turizminde Türkiye’nin önemli merkezleri 

arasında gösterilmesine rağmen dalış turizminin istenilen düzeyde gelişim 

göstermediği belirlenmiştir. Seferihisar’da su altı dalış turizminin 

canlandırılması ilçeye daha çok yerli ve yabancı turist çekilmesi ve turizm 

gelirlerinin artışını sağlayacaktır. Bu sebeplerden dolayı bu çalışmanın 
amacı Seferihisar’da su altı dalış turizminin mevcut durumunun 

belirlenmesi ve su altı dalış turizminin geliştirilmesine yönelik öneriler 

ortaya konması olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada 

nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik desen kullanılmıştır. 

Araştırmanın katılımcı grubunu Seferihisar’da dalış okullarında çalışmakta 

olan 13 dalış eğitmeni oluşturmaktadır. Bu dalış eğitmenlerinden veriler 

yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanmış ve içerik analizinde 

tabi tutulmuştur. Verilerin içerik analizi sürecinde MAXQDA 2020 nitel 
veri analiz programından faydalanılmıştır. Analiz sonucunda  Teos Corner, 
Telgraf, Lego Hill ve Balıkçı Teknesi batıkları Seferihisar’da su altı dalış 

turizminin önemli noktaları arasında yer aldığı belirlenmiştir. Su altı dalış 

turizmine katılımcıları genellikle 20-35 yaş arası, yüksek eğitimli, üst gelir 

grubuna sahip olduğu vurgulanmıştır. Seferihisar’da su altı dalış turizminin 

en önemli sorunu mevcut ekonomik krizden dolayı su altı dalış turizmi 

katılımcıların gelirlerinin azalması ve tanıtım eksikliği olarak 

gösterilmektedir. Su altı dalış turizminin geliştirilmesi için etkili tanıtım 

faaliyetlerinin yürütülmesi, konaklama tesislerinin sayısı arttırılması, su 

altı arkeolojik park oluşturulması, sportif etkinlikler düzenlenmesi, devlet 
teşviği verilmesi ve yerel yönetimlerin su altı dalış turizminin geliştirilmesi 

için çeşitli projeler üretmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. 

mailto:ykocak@dogus.edu.tr
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A RESEARCH ON SCUBA DIVING TOURISM IN 

SEFERİHİSAR 
 
ABSTRACT 
Given that the underwater environment is home to vibrant sponges, reefs, 
corals, canyons, and shipwrecks, Seferihisar, Turkey's first slow city, is one 
of the major hubs for scuba diving tourism. Even though the town is one of 
Turkey's main destinations for tourists interested in scuba diving, it has 
been found that the industry has not developed to the expected level. 
Seferihisar's revitalized scuba diving industry will bring in more domestic 
and international visitors and boost the town's tourism earnings. According 
to these circumstances, the focus of this study is to assess the existing state 
of scuba diving tourism in Seferihisar and to offer recommendations for its 
development. Among the qualitative research designs, the 
phenomenological design, was used in the study to achieve this objective. 
The participant group of the research consists of 13 diving instructors 
working in diving schools in Seferihisar. Data from diving instructors were 
collected by a semi-structured interview method and generated with 
content analysis. The qualitative data analysis program MAXQDA 2020 
was used for data content analysis. The analysis found that Teos Corner, 
Telegraph, Lego Hill, and Fishing Boat Wreck are key points for scuba 
diving tourism in Seferihisar. It has been emphasized that the participants 
of scuba diving tourism are generally between the ages of 20-35, highly 
educated and have a high-income group. The main problem of scuba diving 
tourism in Seferihisar is the decrease in the income of the participants of 
scuba diving tourism due to the current economic crisis and the lack of 
promotion It was underlined that for the development of scuba diving 
tourism, effective promotional activities should be carried out, the number 
of accommodation facilities should be increased, the underwater 
archaeological park should be established, sportive events should be 
organized, government incentives should be given and local governments 
should produce various projects for the development of scuba diving 
tourism.  
Keywords: Scuba tourism, Alternative tourism, Seferihisar. 
 
1. GİRİŞ 

Turizm, dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen sosyo-ekonomik 
sektörlerinden biridir. Dünya Turizm Örgütü'ne (UNWTO) göre, dünya 

çapındaki uluslararası turist sayısının 2010 ile 2030 arasında yılda yüzde 
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3,3 artarak 2030 yılına kadar 1,8 milyara ulaşması beklenmektedir. Dalış 

turizmi, kitle turizmine alternatif önemli turizm türlerinden birisidir 
(UNWTO, 2022) 

Türkiye’de ulusal dalış turizmi ile ilgili bilimsel temellere dayalı bir 

gelişim sürecinin çok yaşanmadığı ve konu ile ilgili yürütülen bilimsel 

çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Ayrıca Türkiye’nin ilk 
sakin yerleşimi olan Seferihisar ‘ın su altı dünyası rengarenk süngerler, 

resifler, mercanlar, kanyonlar ve batıklara sahip olduğundan su altı dalış 

turizminin önemli merkezleri arasında yer almasına rağmen ilçede dalış 

turizminin istenilen düzeyde gelişim göstermediği belirlenmiştir. 

Seferihisar’da dalış turizminin canlandırılması ilçeye daha çok yerli ve 

yabancı turist çekilmesi ve turizm gelirlerinin artışını sağlayacaktır. Bu 

sebeplerden dolayı bu çalışmanın amacı Seferihisar’da su altı dalış 

turizminin mevcut durumunun belirlenmesi ve su altı dalış turizminin 

geliştirilmesine yönelik öneriler ortaya konmasıdır. 
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Dalış turizmi; “su altı dünyasının flora, fauna ve arkeolojik kültür 

varlıklarını görmek, fotoğraflamak, filme almak ve sportif balık avlama 

amaçlı olarak gerçekleştirilen tanıtım, sportif ve eğitim amaçlı dalışları 
içine alan bir turizm çeşididir” (Yaşar, 2011: 36). Dalış turizmi, sektördeki 

pek çok kurum ile iş birliği içinde çalışmaktadır. Dalış yapanları taşıyan 

tekneler ulaşımı sağlarken, seyahat acentaları ve turizm pazarlama 

şirketleri dalışlar ve bölgeler hakkında rehberlik hizmeti ve gerekli bilgileri 

vermekte, catering firmaları teknelerin yeme-içme ihtiyaçlarını 

karşılamakta, oteller ise gerekli yerlerde konaklama hizmetlerini 
vermektedirler (Musa ve Dimmock, 2011). 

Dalışta 1) Nefes tutarak dalış, 2) skin dalış, 3) çan dalışı, satıhtan 

destekli veya kasklı dalış, 4) scuba dalışı ve 5) saturasyon dalışı olmak 
üzere beş temel yöntem bulunmaktadır (Türkiye Sualtı Sporları 

Federasyonu, 2022).  
Sualtı dalış turizmi macera turizmi (Akkoç, 2018), özel ilgi turizmi, spor 

turizmi (DTO) ve alternatif turizm kapsamında değerlendirilen bir turizm 

türüdür. Dalış ekipmanlarının gelişmesi ve deniz ortamında daha güvenli 

dalışın sağlanması ile son 70 yılda, tüplü dalış deniz temelli eğlence 

turizminin en önemlilerinden biri haline gelmiştir (Dimmock, 2007). 
Özellikle 1980’lerde çok popüler hale gelen dalış turizmi (Davis, Harriott, 
MacNamara, Roberts ve Austin, 1995), gelişen teknoloji ve dalgıçların 

daha bilgili ve deneyimli olması sayesinde günümüzde popüler turizm 

türlerinden birisi haline gelmiştir. Özellikle tüplü dalış artık milyarlarca 

dolarlık bir endüstri ve dünyanın en hızlı büyüyen rekreasyonel 

sporlarından birisidir (Ong ve Musa, 2011). 
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Dalış turizminde dünya çapında ün yapan önemli destinasyonlar 

bulunmaktadır. Ekvator yakınındaki sıcak ve tropik yerler, Kızıldeniz, 

Tayland ve Malezya dalış turizminde tanınan destinasyonlara örnek 

gösterilebilir. Ayrıca, daha soğuk okyanus sıcaklıklarının farklı deniz 

yaşamı ve habitatları desteklediği Avustralya, ABD ve Güney Afrika'daki 

subtropikal ve ılıman yerler de dalış turizminde diğer popüler 

destinasyonlar arasında gösterilmektedir (Musa ve Dimmock, 2012). 
Günümüzde dünya çapında en çok tercih edilen dalış destinasyonları 

olarak; Avustralya, Bahama Adaları, Beffin Adası, Endonezya, Mısır 

Kızıldeniz, Maldiv Adaları, Malezya sayılabilir (Erkurt ve Paker, 2014: 

134; Yarmacı vd., 2017: 67; Wormald,2022). Bu destinasyonlarda gece 
dalışı, tatlı su dalışı, sualtı fotoğrafçılığı için dalışlar, köpek balığı ve balina 

dalışları, teknik dalışlar gibi pek çok farklı dalış türü gerçekleştirilmektedir.  
Türkiye’de başlıca dalış yerleri Antalya (Kemer, Kalkan, Manavgat 

yakınlarındaki B-24 Amerikan Savaş Uçağı Batığı, Kaş (Uluburun Antik 

Batığı, Kaş Uçak Batığı), Gelidonya Antik Batığı, Fransız (Sosyete) Batığı, 

Sıçan Adası, Finike (Gök Mağarası), Kemer (Paris Batığı), Suluin 
Mağarası; Balıkesir (Ayvalık); Muğla (Datça, Marmaris, Bodrum; 

Çanakkale (Saros, Gökçeada ve Bozcaada) ve Mersin’dir (T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, 2022). Bu yerler dışında mavi bayraklı plajları, iklim 

özellikleri ve deniz faunası çeşitliliğinden dolayı da Seferihisar’da 
Türkiye’nin önemli dalış noktaları arasında yer almaktadır. Özelikle ilçede 

Teos Corner, Kanyon, Balıkçı Teknesi Batığı, Telgraf ve Lego Hill gibi 

önemli dalış noktaları bulunmaktadır. İlçe sahip olduğu önemli dalış 

noktalarına rağmen su altı dalış turizminde bilinen başlıca noktalar arasında 

henüz yer almamaktadır (Şelli, 2017). 
Yabancı alanyazında dalış turizmi bağlamında pek çok çalışma 

bulunmaktadır. Bu çalışmalarda dalış turizmine katılma motivasyonlarının 

araştırılması öne çıkmaktadır. Edney & Spennemann, 2014; Türkçe 

alanyazında ise Erkurt ve Paker (2014); çalışmalarında deniz turizmi, sualtı 

arkeoparkları hakkında genel bir kavramsal açıklama yapmışlardır. 

Yarmacı, Keleş ve Ergil (2017); dalış turizminin sürdürülebilirlik açısından 

önemini ortaya koymuşladır. Yaşar (2011); Saros Körfez’inde sualtı dalış 

turizminin gelişimini etkileyen faktörleri, dalış mevkilerini ve bu turizm 

çeşidinin uluslararası bir boyut kazanması için yapılması gerekenleri 

açıklamıştır. Doğru, Çelik ve Yılmaz (2019) ise dalış turizminde emniyet 

konusunu araştırmışlardır. Köşker (2019) Van Gölü'nde Mikrobiyalit Dalış 

Turizmini; Çulha ve Gönül (2019) su altı dalış motivasyonunu, demografik 

ve deneyimsel özellikler bakımından incelemiştir. Mercan, Sünnetçioğlu 

ve Uşak (2021) ise Çanakkale’de dalış turizmi potansiyelini 

araştırmışlardır. 
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3. YÖNTEM 
Seferihisar’da su altı dalış turizminin mevcut durumunun belirlenmesi 

ve su altı dalış turizminin geliştirilmesine yönelik öneriler ortaya konması 

amacı ile gerçekleştirilen çalışma nitel araştırma desenlerinden 

fenomenoloji deseni (olgu bilimi) kullanılmıştır. Fenomenoloji, 
katılımcıların fenomen veya kavramla ilgili geçmiş deneyimlerini ortaya 
çıkarmaya yarayan nitel araştırma desenidir (Rose, Beeby & Parker, 1995). 

Bu nedenle fenomenoloji çalışmalarında araştırmacılar önceden fenomeni 

belirlemektedirler (Van Manen, 1990). Bu araştırmanın fenomeni ‘Su Altı 

Dalış Turizminin Mevcut Durumu ’dur.  Bu çalışmada fenomenoloji 

deseninin seçilmesinin nedeni dalış okullarında görevli eğitmenlerin 

Seferihisar’da su altı dalış turizminin mevcut durumu ve geliştirilmesine 

yönelik önerilerinin derinlemesine ortaya çıkarılmasının istenmesidir. 

Fenomenoloji çalışmaları yorumlayıcı fenomenoloji ve deneysel 

fenomenoloji olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Van manen, 1990; 

Moustakas, 1994). Bu çalışmada deneysel fenomenoloji yaklaşımı tercih 
edilmiştir. Deneysel fenomenoloji yaklaşımında araştırmacıların kendi 

yorumlarına fazla yer verilmez ve katılımcının deneyimlerinin ön plana 

çıkarılmasına önem verilmektedir. Bu kapsamda çalışmada da dalış 

eğitmenlerinin Seferihisar’da su altı dalış turizmi ile ilgili sahip olduğu 

geçmiş deneyimlerin betimlenmesine önem verilmiştir. Fenomenoloji 
çalışmalarında araştırmacının belirlediği fenomen ile ilgili katılımcıların 

geçmiş tecrübelerinden daha çok yararlanmak için amaçlı örneklemler 

kullanılmaktadır (Baş & Akturan, 2017). Bu çalışmada da amaçlı örneklem 

stratejileri arasında yer alan maksimum çeşitlilik örneklemesi tercih 

edilmiştir. Bu kapsamda Seferihisar’da faaliyet gösteren farklı eğitim 

düzeyleri, cinsiyetleri, görevleri ve deneyim yıllarına sahip 13 dalış 

eğitmeni örneklem grubuna dahil edilmiştir. Aşağıda katılımcılara ait 

demografik bilgiler Tablo 1’de yer verilmiştir. 
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Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler 

Katılımcı 

Numarası 
Cinsiyet Yaş 

Meslek 
Tecrübesi 

Görevi 
Görüşme 

Süresi (dk) 

1 Erkek 30 5 Dalış Eğitmeni 30  

2 Erkek 35 9 Dalış Eğitmeni 25 

3 Erkek 40 12 Dalış eğitmeni 

ve sahibi 
24 

4 Kadın 32 7 Dalış Eğitmeni 35 

5 Erkek  40 13 Dalış Eğitmeni 40 

6 Erkek 45 14 Dalış Eğitmeni 35 

7 Kadın 30 6 Dalış Eğitmeni 25 

8 Erkek  28 3 Dalış Eğitmeni 30 

9 Erkek 44 14 Dalış Eğitmeni 27 

10 Erkek  49 13 Dalış Eğitmeni 42 

11 Kadın  42 11 Dalış Eğitmeni 45 

12 Erkek 29 5 Dalış Eğitmeni 30 

13 Erkek  27 4 Dalış Eğitmeni 24 

 
Araştırmacı 13 dalış eğitmeni ile 25 Temmuz – 15 Ağustos 2022 

tarihleri arasında dalış eğitmenlerinin kendi ofisinde yarı 

yapılandırılmış görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmeler 24 ile 45 dk 

arasında değişen farklı sürelerde gerçekleştirilmiştir. Görüşme öncesi 

araştırmacı, araştırmanın amacı hakkında bilgi vermiş ve görüşmelerin 

ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmasını rica etmiştir. Katılımcıların 

onayı ile tüm görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Görüşmelerde 

katılımcılara yöneltilen sorular alanında uzman öğretim üyelerinin 

görüşü ve ilgili literatürün incelenmesi sonucunda oluşturulmuştur. 
Araştırmada katılımcılara şu sorular yönetilmiştir; 

 Seferihisar’da yer alan önemli dalış turizmi 

noktaları nelerdir? 
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 Okulunuzda kaç çeşit dalış eğitimi verilmektedir? 

En çok hangi dalış türüne ilgi gösterilmektedir? 
 Tam donanımlı bir dalış ekipmanı ile yapılan bir 

dalışın ortalama fiyatı ne kadardır? 
 Okulunuz kapsamında verilen dalış eğitimlerine 

katılanların genel profilleri (milliyetleri, yaş, meslek) nelerdir? 
 Dalış için gelenlerin ortalama kalış süreleri ne 

kadardır ve hangi tür konaklama tesisini tercih ederler? 
 Seferihisar’da dalış turizminin mevcut sorunları 

nelerdir? 
 Seferihisar’da su altı dalış turizmini gelişmesi için 

önerileriniz nelerdir? 
Katılımcılardan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. 

Araştırmada içerik analizi Strauss ve Corbin (1990) tarafından ortaya atılan 

modele göre gerçekleştirilmiştir. Önce araştırmacılar verileri ayrı ayrı 

kodlamıştır. İki ayrı araştırmacı tarafından kodlanan veriler karşılaştırılmış 

benzerlikler ve farklılıklar bulunarak kodlar arası uzlaşı sağlanmıştır.  Daha 

sonra kodlar bir araya getirilerek kategoriler oluşturulmuş ve 

isimlendirilmiştir. Kategorilerin isimlendirilmesi sürecinde literatürden de 

faydalanılmıştır. Araştırmacı içerik analizi sürecinde nitel veri analiz 

programı MAXQDA 2020 paket programından faydalanmıştır. 

Araştırmanın kodlama sürecinde güvenirliğin sağlanması için 

araştırmacılar Miles and Huberman (1994) tarafından önerilen güvenirlilik 

katsayısını hesaplamışlardır. Bu katsayının hesaplamasında aşağıda yer 

alan formül kullanılmaktadır. 
Güvenirlilik katsayısı = Uzlaşılan Kod Sayısı / Uzlaşılan Kod Sayısı + 

Uzlaşılmayan Kod Sayısı. 
Yukarıda yer alan formül kullanılarak araştırmanın güvenirlilik 

katsayısı 0.93 bulunmuştur. Miles and Huberman (1994) kodlayıcılar arası 

görüş birliğinin ortalama % 90 veya üzeri bir değer olmasına önermiştir. 

Bu araştırmada yapılan kodlamaların güvenirliliğe sahip olduğunu 

göstermektedir. 
 
4. BULGULAR 

Katılımcıların Seferihisar’da su altı dalış turizmine yönelik yaptıkları 
yorumlardan oluşan kelime bulutu aşağıda Şekil 1’de gösterilmektedir. 

Şekil 1’de yer alan kelimelerin ağırlıklarına göre kelime kalınlıkları da 

değişim göstermektedir. 
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Şekil 1. Kelime Frekanslarına Yönelik Kelime Bulutu 
 
Kelime bulutu oluşturulurken ‘bir’, ‘vb.’, ‘üzere’, ‘veya’ ve ‘yok’ 

kelimeleri analiz aşamasında listeden çıkarılmıştır. Bu kelimeler dışında 

katılımcılar tarafından en çok “Dalış” (65), “Seferihisar” (30), “Su” (22) ve 
“Altı” (22) sözcükleri en sık vurgulanan sözcükler arasında yer almaktadır. 

Ayrıca katılımcıların görüşlerinden elde edilen şekillerde yer alan kalın 

oklar katılımcılar tarafından en sık alınan cevapları, ince oklar ise en az 

alınan cevapları ifade etmektedir. Su altı dalış eğitmenleri ile yapılan 

görüşmelerde Seferihisar’da önemli dalış turizmi noktaları aşağıda Şekil 
2’de gösterilmiştir.   

 
Şekil 2. Seferihisar’da Önemli Dalış Noktaları  

 
Katılımcılar Seferihisar’da önemli dalış noktaları arasında en çok “Teos 

Corner”, “Kanyon”, “Balıkçı Teknesi Batığı”, “Telgraf” ve “Lego Hill” ‘i 
vurgulamışlardır.  Özelikle K1 ve K2 kodlu katılımcının görüşleri şu 

şekildedir; 



364 

‘Teos Corner bölgesinde Türkiye’de nadir görülen 

yumuşak süngerler ve mercanların bulunmaktadır ve 

alanda harika resifler vardır’ (K1) 
‘Kanyon Seferihisar’a her gelen dalıcının en sık 

görmek istediği dalış noktalarından biridir.  Bu 

noktada çok sayıda mavi-yeşil algler, deniz çayırları 

ve korallijen habitatı yer almaktadır. Bundan dolayı 

merkezimize gelen su altı fotoğrafçıları kanyonda 

dalmayı çok sevmektedirler’ (K2) 
 
Seferihisar’da yer alan dalış turizmi noktalarında dalış yapanların % 90 

‘unun Türk, yüksek eğitimli ve gelir seviyesinin iyi olduğu katılımcılar 

tarafından dile getirilmiş ve Şekil 3’de gösterilmiştir. Ayrıca katılımcılar, 

dalış faaliyetlerine katılmak için Seferihisar’da bir veya iki gün konakladığı 

vurgulanmıştır. Konaklama şekli olarak çadır ve pansiyonları tercih 

ettikleri belirtilmiştir. Bazı katılımcılarda haftasonu cumartesi veya pazar 
günü günübirlik olarak da dalışa gelenler olduğunu vurgulamışlardır 

 

 
Şekil 3. Dalış Turizmine Katılanların Demografik Profilleri 

 
Seferihisar’da dalış okullarında   çeşitli dalış eğitimleri verilmektedir. 

Aşağıda Şekil 4’de dalış okullarında verilen dalış eğitimleri 

gösterilmektedir. Genellikle bu dalış okullarında deneme dalışlarının 
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fiyatlarının 300 ile 600 TL arasında değiştiği vurgulanmıştır. Konu ile ilgili 

K8 ve K13 numaralı katılımcının görüşleri şu şekildedir; 
               ‘Seferihisar’da tek nitrox dalış bizim 

merkezimizde gerçekleştirilmektedir. Nitrox demek 

içinde %21’den fazla oksijen bulunduran havadır. 

Bundan dolayı dalgıçlar daha çok zenginleştirilmiş 

havayı teneffüs ettiğinden dalış süreleri uzamaktadır’ 

(K8) 
               ‘Merkemizde CMAS/TSSF eğitimleri çeşitli 

seviyelerde verilmektedir. Örneğin geçen hafta Tssf/ 

Cmas 1 başlangıç seviyesi eğitimlerimiz başladı.  Bu 

eğitimlerde 15 saat teorik eğitim ve 5 adet açık deniz 
dalışı eğitimi gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda 

katılımcılar yazılı sınava tabi olurlar ve bu yazılı sınav 

sonrası Uluslararası geçerliliğe sahip Tssf Cmas 1 Yıldız 

sertifikası almaya hak kazanırlar’(K13) 
 
 

 
Şekil 4. Dalış Eğitimleri 

 
Seferihisar önemli dalış noktalarına sahip olmasına rağmen İzmir 

merkezde Karaburun kadar tanınırlığı olmadığı ve bu nedenle birtakım 

sorunları olduğu belirlenmiştir. Seferihisar’da mevcut su altı dalış 

turizminin sorunları Şekil 5’de yer verilmektedir. Katılımcılar tarafından 

su altı dalış turizminin sorunları arasında mevcut ülkemizde yaşanan 

ekonomik kriz en sık vurgulanan kod olmuştur. K5 numaralı katılımcının 

görüşleri bu konuyu desteklemektedir; 
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 ‘Şu an Korona sürecinden bile daha zor durumdayız. 

Ağır ekonomik kriz vardır. %60 potansiyel kaybımız 

vardır. Açığız ama ekonomik zordayız millet karnını 

doyuramıyor ondan dalışa gelen çok az kişi var. Bugün 

ben denizdeydim, sadece 2 dalış teknesi vardı (K5) 
 

Katılımcılar ekonomik kriz dışında, şehir içinde ulaşım zorluğu, 

konaklama tesislerinin sayısının azlığı ve mevcut tesislerin fiyatlarının 

pahalılığı, tanıtım eksikliği, su altında batık sayısının azlığı ve devlet 
teşviklerinin olmayışını su altı dalış turizminin sorunları arasında 

değerlendirmektedirler. Bu konuyu K3 ve K7 numaralı katılımcı şu şekilde 

özetlemektedir; 
 

 ‘Tanıtım eksiğimiz çok. İzmir içinde yaşayan yerel 

halk bile Seferihisar’da dalış okullarının olduğu ve su 

altı dalış turizminin yapıldığını bilmemektedir.’ (K3) 
 

‘Batık eksikliği vardır.  Fauna çeşitliliğimiz vardır 

ama su altı dalış turizmi için su altında bazı 

çekiciliklerin yer alması lazımdır. Bunu sağlamak için 

kullanım ömrünü tamamlamış tank, gemi ve uçak vb. 
araçlar batırılabilir.’ (K7) 
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Şekil 5. Seferihisar’ın Dalış Turizminde Mevcut Sorunları 

 
Katılımcılar Seferihisar’da dalış turizminin geliştirilmesi ve İzmir 

ilçeleri arasında Karaburun kadar bilinirliğinin artması için birtakım 

öneriler sıralamışlardır. Bu öneriler aşağıda Şekil 6’da yer verilmiştir. 

Katılımcılar tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, konaklama 

tesislerinin sayısının arttırılması, sportif etkinlikler düzenlenerek ilçeye 

daha çok dalgıç çekilmesi, dalış turizminin geliştirilmesi için devlet 

teşvikinin verilmesi, su altında arkeopark oluşturulması ve yerel 
yönetimlerin projeler üretmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Özelikle konu 

ile ilgili bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir; 
 

‘Karaburun marka haline gelmiş ama Seferihisar 

deyince kimse fazla tanımıyor. Acayip tanıtım eksikliği 

var.  İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya 
hesaplarından Seferihisar’da yer alan dalış noktaları 

ile ilgili gönderiler paylaşmalı. Tunç Soyer’in 

Instagram’ında kaç milyon takipçi var. O hesaplarında 

paylaşım yapmalı.  Seferihisar’ın tanıtımı yerel basınla 

sınırlı kalıyor. Bunun ulusal basına yansıması 

gerekmektedir’ (K7) 
 
‘Dalıcılar su altında çeşitli arkeolojik kalıntılar 

görmekten mutlu oluyorlar. Çeşmede önemli tarihi 

kalıntılar suya batırılmıştır. Seferihisar’da da bu 
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şekilde dalgıçların ilgisini çekecek su altı arkeoparkı 

oluşturulmalıdır’ (K10) 
 
 

 
Şekil 6. Seferihisar'da Dalış Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler 

 
5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmanın amacı Seferihisar’da su altı dalış turizminin mevcut 

durumunun belirlenmesi ve su altı dalış turizminin geliştirilmesine yönelik 

öneriler ortaya konmasıdır.  Bu kapsamda çalışmada nitel araştırma 

desenlerinden fenomenolojik desen kullanılmıştır. Seferihisar’da yer alan 

dalış okullarında çalışan 13 dalış eğitmeni ile yarı yapılandırılmış görüşme 

yöntemi ile veriler toplanmış ve içerik analizinde tabi tutulmuştur.  
Araştırma sonucunda Seferihisar’da Teos Corner, Kanyon, Balıkçı 

Teknesi, Telgraf ve Lego Hill başta olmak üzere su altı dalış turizmi için 

önem noktalar olduğu belirlenmiştir. Bu noktalarda mavi yeşil algler, 

kahverengi algler, deniz çayırları ve Korallijen habitatı yer almaktadır. 

Özelikle Ege denizi ve Akdeniz ekosistemlerinde mercan resiflerinin 
karşılığı olarak adlandırılan Korallijen habitatı Seferihisar’da dalış 

turizminin önemli çekiciliği arasındadır (Şelli, 2017).  Seferihisar önemli 

dalış noktalarına ev sahipliği yaptığından ilçede dalış okulları hizmete 

girmiş ve bu dalış okullarında çalışan eğitmenler vasıtası ile dalış eğitimleri 

verilmektedir. Bu dalış eğitimlerine katılanlar genellikle 20-35 yaş 

aralığında, yüksek eğitimli, üst gelir seviyesine sahip ve çoğunluğunun 

Türk olduğu belirlenmiştir. Bir dalış okulunda ise eğitmenler verdikleri 
dalış eğitimlerine orta yaşa sahip dalış severlerin katıldığını belirtmiştir. 
Benzer şekilde Geldenhuys vd., 2014; Mundet & Ribera (2001) tarafından 

yapılan çalışmalarda da su altı dalışının fiziksel çabaya dayalı olması 

sebebi ile daha çok genç ve orta yaşların tercihi olmuştur. Fakat Edney, 

2012; Mundet & Ribera, 2001; Musa vd., 2006 ise yaptıkları çalışmalarda, 

teknolojinin gelişmesi ile birlikte gelişen techizatlar, ileri seviye eğitimler 
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ve günümüzde dalış risklerinin en düşük seviyeye gelmesi sayesinde yaşlı 

kişilerin de su altı dalışına katılmaları artık daha kolay olduğunu 

belirtmişlerdir.  
Dalış okullarında sportif tüplü dalış, şnorkel eğitimi, cmas/tssf 

eğitimleri, nitrox dalış, deneme dalışı, raid ve ssi dalış eğitimleri 

verilmektedir.  Öte yandan Seferihisar’da önemli dalış turizmi merkezleri 

ve okulları olmasına rağmen su altı dalış turizminin mevcut sorunları da 

olduğu ortaya çıkmıştır. Özelikle son dönemlerde Türkiye’nin içinde 

bulunduğu ekonomik kriz durumundan dolayı bireylerin satın alım 

gücünün düşmesi, su altında yeterli batıkların bulunmaması, ulaşım 

sorunları, ilçede konaklama tesislerinin sayısının azlığı ve mevcut olanların 

da fiyatlarının yüksek olması, tanıtım eksikliği ve su altı dalış turizmine 

devlet desteğinin az olması gibi çeşitli sorunlar dalış eğitmenleri tarafından 

sıklıkla vurgulanmıştır. Bu sorunların giderilmesi için ilçede su altı dalış 

turizmini canlandırıcı tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, dalış 
eğitmenleri tarafından konaklama ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerin 

açılması, dalış severleri ilçeye çekmek için çeşitli sportif etkinliklerin 

düzenlenmesi, yerel yönetimlerin su altı dalış turizmini geliştirici çeşitli 

projeler yürütmesi, devlet teşvikleri verilmesi ve su altında arkeopark 

oluşturulması gerektiğine yönelik öneriler sıralanmıştır. Bu çalışmada nitel 
araştırma yöntemi kullanılarak dalış eğitmenleri ile görüşmeler 

gerçekleştirilmiş olup bundan sonraki çalışmalarda Seferihisar’da yer alan 

diğer turizm sektörü paydaşları ve yerel halkla da görüşmeler 

gerçekleştirilebilir.  Ayrıca nicel araştırma yöntemleri tercih edilerek 

Seferihisar’da dalış yapan bireylerin demografik bilgiler ve motivasyonları 

ortaya çıkarılabilir. İlgili alanyazında Seferihisar dalış turizmine yönelik 

çalışmaya rastlanmamış olması nedeni ile bu çalışmanın teoriye katkısı 

olacağı düşünülmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerin ve devlet kurumlarının 

Seferihisar’da su altı dalış turizmini geliştirmek için izleyeceği 

politikalarda bu çalışmanın bulguları rol gösterici olabilir. 
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ÖZET 
Son yıllarda pazarlama literatüründe ve ilişkili alanlarda sıklıkla çalışılan 

marka aşkı kavramı tüketici memnuniyeti sonrası oluşmakta ve 

kullanıcının markaya olan bağlanma derecesini ifade etmektedir. Bu 

araştırma, turistlerin ziyaret ettikleri destinasyonun markasına karşı 

duydukları bağın, davranışsal niyet üzerindeki etkisini ölçmeyi 

amaçlamaktadır. Ayrıca, sözü edilen etkinin üzerinde bireylerin 

davranışlarını şekillendirdiği düşünülen kuşakların moderatör rolü de 

araştırılmıştır. Araştırma, yoğun bir şekilde turist kabul eden Antalya’nın 

Manavgat destinasyonunda gerçekleştirilmiştir. Veri toplama yöntemi 

olarak anket tercih edilmiştir.  Kolayda örneklem yöntemi ile Manavgat 
destinasyonunda faaliyet gösteren 5 yıldızlı otellerin müşterilerinden elde 
edilen 379 anket araştırmaya dahil edilmiştir. Destinasyon marka aşkının 

davranışsal niyet üzerinde pozitif yönlü etkisini tespit eden çalışmanın ana 

hipotezi yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. İlaveten değişkenler 

arasındaki ilişkide kuşakların moderatör etkisinin ölçülebilmesi için 

Process Macro kullanılmıştır. Tüm bu bilgilerin ışığında yönetsel açıdan 

bu çalışma, marka aşkının olası sonuçlarının destinasyon markaları için 

olumlu olacağını iddia etmektedir. Bu bağlamda, elde edilen sonuçlarla 
literatüre ve sektöre hem teorik hem de pratik katkılar sunmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Destinasyon marka aşkı, Davranışsal niyet, Otel 
işletmeleri. 
 

THE EFFECT OF DESTINATION BRAND LOVE ON 
BEHAVIORAL INTENTION: MODERATOR ROLE OF 

GENERATIONS 
 
ABSTRACT 
The concept of brand love which is frequently studied in marketing 
literature recently is developed after customer satisfaction and it expresses 
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the level of commitment of customers to the brand. This study aims to 
measure the effect of connection of the visitors to the destination brand love 
they visit on behavioral intention. Moreover, moderator role of the 
generations which is thought to shape behaviors on the previously stated 
effect was studied as well. This study was conducted in Manavgat region, 
which is one of the most tourists accepting district in Antalya. 
Questionnaires were used as a data collection method. By using 
convenience sampling method, 379 questionnaires which were collected 
from hotel guests staying at 5-star hotels in Manavgat destination were used 
in the study. The main hypothesis of this study which claims that there is a 
positive effect of the destination brand love on behavioral intention was 
tested by SEM (Structural Equation Modeling). Additionally, Process 
Macro was used to be able to measure the effect of generations within the 
correlation of variables. This study claims that probable results of brand 
love will be positive for the destination brands within the management 
discipline according to the results of this study. In this regard, findings of 
this study are expected to theoretical and practical contributions to the 
sector and literature.  
Keywords: Destination brand love, Behavioral intention, Hotel 
managements  
 
1. GİRİŞ 

Son yıllarda, destinasyonlar arasındaki artan rekabet nedeniyle sektör 

temsilcileri ve akademisyenler pazarlama temelli çabalara yoğunlaşmıştır. 

Bu çabaların içinde insan-mekân ilişkilerine odaklanmak araştırmacılar 

arasında popüler hale gelmiştir. Öyle ki, yapılan literatür taramasında 

destinasyon markalaşmasını hedef alan birçok güncel araştırmaya 

rastlanmıştır (Aro, Suomi ve Saraniemi, 2018; Chen, Zhou, Zhan ve Zhou, 
2020; Lv ve Wu, 2021; Ahuvia, Izberk-Bilgin ve Lee, 2022). Destinasyon 
markalaşması ile ilgili ele alınan popüler kavramlardan biri de marka aşkı 

olarak bilinmektedir. Marka aşkı, bireylerin markalar hakkında olumlu 

tutum geliştirmesinin bir öncülü olarak görülmektedir (Carroll ve Ahuvia, 
2006). Pazarlama çabalarının birçoğu, tüketicilerde ürün ve hizmetler 

hakkında olumlu tutum geliştirmeye ve oluşan bu tutumları davranışa 

dönüştürmeye yöneliktir. Bu bağlamda, gerçek davranışın belirleyicisi 

olarak kabul edilen davranışsal niyetler tüketici davranışlarını anlamada 

önemli bir faktör olarak görülmektedir. Müşterilerin marka ile olan bağları 

incelendiğinde markaya karşı hissedilen sevgi veya aşkın markaya olan 

bağlılık üzerinde etkili olduğu ortaya çıkmaktadır (Albert, Merunka ve 
Florence, 2008). 

Tüketici davranışlarını anlamada bireylerin ortak özelliklerinin 

belirlenmesinin pazarlama çalışmalarında kolaylaştırıcı bir etki yaratacağı 
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düşünülmektedir. Bu nedenle bireyin ve toplumun davranışlarını 

anlayabilmek için sosyal bilimlerde kuşaklar arasındaki farklılıklara 

odaklanan çalışma sayısı gün geçtikçe artmaktadır (Akşit Aşık, 2019). Zira, 

kuşak kavramı, bireylerin doğdukları ve yaşadıkları dönemin değerleri ile 

tutumlarını davranışlarına taşıdıklarını varsaymaktadır. Disiplinler arası bir 

kavram olan kuşak teorileri; kuşak üyelerinin davranış kalıplarını ve 

tüketim alışkanlıklarını (Rentz ve Reynolds, 1991) değerlendirme olanağı 

vermesi nedeniyle tüm sektörlerde olduğu gibi turizm açısından da büyük 

önem arz etmektedir. 
Tüm bu noktalardan hareketle destinasyon marka aşkının davranışsal 

niyet üzerindeki etkisinin belirlenmesi bu çalışmanın temel amacını 

oluşturmaktadır. Çalışmanın bir diğer amacı, marka aşkının davranışsal 

niyet üzerindeki etkisinde kuşakların moderatör rolünü tespit etmektir. Bu 

amaçlar doğrultusunda öncelikle bahsi geçen kavramlarla ilgili literatür 

taraması yapılmış, ele alınan kavramsal çerçeve neticesinde hipotezler 

geliştirilmiş ve araştırma modeli oluşturulmuştur. 
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Tüketici ile marka ilişkileri üzerine yapılan ilk çalışmalardan itibaren 

(Ahuvia,1993; Fournier, 1998) marka aşkı kavramı, önemli bir araştırma 

alanı olarak ortaya çıkmıştır (Ahuvia ve diğerleri, 2022). Marka aşkı, 

Sternberg'in (1986), samimiyet, tutku ve bağlılık olmak üzere üç ana 

bileşeni içeren “Aşk Üçgeni Teorisine” dayanmaktadır. Carrol ve Ahuvia 

(2006)’ya göre marka aşkı, tatmin olmuş bir müşterinin belirli bir markaya 

yönelik tutkulu duygusal bağlanma derecesi olarak tanımlanmaktadır.  
Tüketicilerin marka ile olan ilişkileri incelendiğinde markaya duyulan 

aidiyetin veya aşkın, marka sadakati üzerinde etkili olduğu ortaya 

çıkmaktadır (Albert ve diğerleri, 2008). Bu bağlamda, tüketici 

davranışlarına yön vermesi nedeniyle marka ve davranışsal niyet ilişkisi 

önem arz etmektedir. Davranışsal niyetler, ürünün satın alınması ile 

tüketilmesini ve müşterinin ürüne ilişkin olarak bu aşamadan sonraki eylem 

planını kapsamaktadır (Anderson, Fornell ve Lehmann, 1994). Davranışsal 

niyet kavramıyla ilgili ilk çalışma Fishbein ve Ajzen (1975) tarafından 

geliştirilen “Gerekçeli Eylem Kuramı’na” dayanmaktadır. Bu kurama göre 

bir davranışı gerçekleştirme veya gerçekleştirmeme durumu, niyet 

tarafından belirlenmektedir. Geçmiş çalışmalar davranışsal niyetleri, tekrar 

satın alma niyeti, tavsiye etme isteği ve olumlu ağızdan ağıza iletişim gibi 

değişkenler kullanarak karakterize etmektedir (Zeithaml, Berry ve 
Parasuraman, 1996). Davranışın tahmin edilebilmesi turizm sektörü için 

önemlidir. Zira, destinasyonların sürdürülebilir rekabet avantajını 

yakalayabilmesi için turistik ürün taleplerinin sağlıklı şekilde analiz 

edilebilmesi gerekmektedir (Aksoy ve Çekiç, 2019).  
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Literatüre bakıldığında marka aşkının müşteri ilişkilerindeki devamlılığı 
da beraberinde getireceği düşünülmektedir (Long-Tolbert ve Gammoh, 
2012). Ayrıca, marka aşkının müşteri sadakati üzerinde olumlu etkisi 

olduğu (Khamitov, Wang ve Thomson, 2019), markaya bağlı tüketicilerin 

yeniden satın alma niyetlerinin yüksek olduğu (Carroll ve Ahuvia, 2006) 
ve marka aşkının ağızdan ağıza iletişim ile bağlantılı olduğu (Batra, 

Ahuvia, ve Bagozzi, 2012; Wallace, Buil ve de Chernatony, 2014) ifade 
edilmektedir. Son yıllarda turizm literatüründe marka aşkı bağlamında 

yapılmış çalışmalar sıklıkla görülmektedir. Bu çalışmalardan bazıları; 
insancıl dijital deneyimin yeşil destinasyon marka aşkı üzerindeki (Tseng-
Lung ve Liu, 2021), ünlü desteğinin destinasyon marka aşkı üzerindeki 

(Zhang, Xu ve Gursoy, 2020) ve otel alt marka aşkının kurumsal marka 

aşkı üzerindeki (Wang, Qu ve Yang, 2019) etkisini araştırmıştır. Ancak, 
kavramı doğrudan davranışsal niyetle ilişkilendiren sınırlı sayıda çalışmaya 

rastlanmıştır (Izquierdo-Yusta, Martínez–Ruiz ve Pérez–Villarreal, 2022; 
Örgün, Keskin ve Solunoğlu, 2019). Bu bağlamda geliştirilen araştırma 

hipotezi şu şekildedir; 
H1: Destinasyon marka aşkının davranışsal niyetler üzerinde pozitif 

yönlü bir etkisi bulunmaktadır. 
Seyahat planlayan kişilerin, yaşa bağlı olarak, tatillerini geçirme amacı, 

yeri ve zamanı konusunda farklı beklentileri ve tercihleri bulunmaktadır. 

Destinasyon pazarlama planlarının hazırlanmasında ve iletişim stratejisinin 

belirlenmesinde farklı yaş gruplarının beklentilerinin ve ihtiyaçlarının 

bilinmesi önemlidir (Hysa, Karasek ve Zdonek, 2021). Bu bağlamda yaşları 

seyahat etmelerine izin veren dört kuşak insan araştırmalara konu 

olmaktadır. Bunlar; 1943-1960 yılları arasında doğan “bebek patlaması 

kuşağı”, 1961-1981 yılları arasında doğan “X kuşağı”, 1982-2002 yılları 

arasında doğan “Y kuşağı” ve 2003 yılından sonra doğan “Z kuşağı”dır 

(Pendergast, 2010). Kuşak kavramı, sosyal bilimlerde Mannheim’ın 1952 

yılında yaptığı çalışmaya dayanmakta ve literatürde “Çoklu Kuşak Teorisi” 

olarak adlandırılmaktadır (Mannheim, 1952). Belirli bir kuşağın ortak 

özellikleri, her bir kuşağın deneyimini karakterize eden ortak olaylar ve 

koşullar tarafından şekillendirilmektedir. Tüketim deneyimi sırasında 

kuşaklar bazında ihtiyaçlar karşılandığında, müşterilerin aslında daha fazla 

satın alabilecekleri ve/veya satın aldıkları markalarla daha uzun süreli 

ilişkilerde bulunabilecekleri söylenmektedir (Jin, Line ve Ann, 2015). 
Turizm literatüründe farklı değişkenler ile ilişkilendirilen ve kuşaklar 

arasındaki farklılıkları temel alan çok sayıda çalışma yer almaktadır. Silik, 
Ilgaz ve Dündar (2020); Covid19 sonrası turist davranışlarındaki kuşak 

farklılıklarını, İlhan, Balyalı ve Aktaş (2022); Z kuşağının destinasyon 

peyzaj algılarını, Chen ve Chou (2019) ise yaratıcı turizm deneyiminin Y 

kuşağı için sonuçlarını incelemiştir. İlaveten, literatürde kuşakların 
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moderatör olarak incelendiği çalışmaya rastlansa da (Gürler ve Erturgut, 
2019) marka aşkının davranışsal niyet üzerindeki etkisinde kuşakların 

moderatör rolünü araştıran bir başka çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 

noktadan hareketle H2 aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir. 
H2: Marka aşkının davranışsal niyet üzerindeki etkisinde kuşakların 

moderatör rolü bulunmaktadır. 
 
3. YÖNTEM 
3.1. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada destinasyon aşkı ölçeğine yönelik 10 ifade Carroll ve 

Ahuvia (2006)’nın çalışmasından uyarlanmıştır. Davranışsal niyete yönelik 

6 ifade ise Bonn, Mathews, Dai, Hayes ve Cave (2007)’nin çalışmasından 

alınarak kullanılmıştır. Toplamda 16 ifade Manavgat destinasyonunu 

ziyaret eden turistlere 5’li likert kullanılarak uygulanmıştır (1=kesinlikle 

katılmıyorum; 5=kesinlikle katılıyorum).  
 
3.2. Örneklem ve Veri Toplama 

Araştırma Manavgat destinasyonunda yürütülmüştür. 1 Mayıs 2022 ve 
30 Haziran 2022 tarihlerinde Manavgat’ta yer alan üç farklı otele anketler 

dağıtılmış ve araştırmayı kabul eden turistler üzerinde anket uygulanmıştır. 

Kolayda örneklem metodu ile toplamda 395 turistten anket toplanmış 

anketlerden 16 tanesinin hatalı ve eksik doldurulduğu anlaşıldığından 

dolayı 379 anket üzerinden analizler yürütülmüştür. 
 
3.3. Verilerin Analizi 

Yapısal modelin testine geçmeden önce data screening process 

uygulanmış ve ilk olarak Mahalanobis mesafesi ile incelenmiştir. Yapılan 

analiz sonucunda 8 adet anket uç değere sahip olduğu gerekçesiyle 

analizden çıkartılmıştır (Mahalanobis' D (16)> 0.001). İkinci olarak çoklu 

bağıntı sorunu (multicolinarity) değerlendirilmiştir. Elde edilen değerler 

(VIF=1.000; Tolerance=0.348) herhangi bir bağıntı sorununun olmadığına 

işaret etmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2007). Ayrıca verilerin basıklık ve 

çarpıklık değerlerinin -1.5 ile +1.5 arasında olduğu belirlenerek normal 

dağılım gösterdiği tespit edilmiştir (Kline, 2011). 
Bu sonuçlara bağlı olarak verilerin analizi AMOS yazılımında 

gerçekleştirilmiştir. Ek olarak moderatör etkilerin belirlenmesi amacıyla 

Process macro (Hayes, 2013; model 1) kullanılmıştır. 
 
4. BULGULAR 
4.1. Demografik Yapı 

Araştırmaya katılan turistlerin %73’ü erkek (n=271) %27’si kadındır 

(n=100). Medeni durumları incelendiğinde ise %39,4’ünün bekar (n=146) 
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ve %60,6’sının evli (n=225) olduğu tespit edilmiştir. Eğitim durumları 

incelendiğinde ise %41,2’si ortaöğretim (n=153), %47,4’ü lisans (n=240) 

ve %11,3’ü lisansüstü (n=42) eğitime sahiptir. Ayrıca turistlerin %49,1’i 

Alman (n=182) ve %50,9’u İngiliz (n=189) uyrukludur. Son olarak 

literatürde bahsedilen kuşaklar açısından incelendiğinde turistlerin %14’ü 

X (n=52), % 51.8’i Y (n=192) ve % 34.2’si Z (n=127) kuşağındadır. 
 
4.2. Yapısal Modele Yönelik Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Araştırmada yol analizinde geçilmeden önce doğrulayıcı faktör analizi 

uygulanmıştır. Analiz değerleri Tablo 1’de sunulmaktadır. Değerler 

incelendiğinde değerlerin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu 

anlaşılmaktadır (χ2 = 302.330, df = 100, χ2/df = 3.023, RMR=0.041, 
GFI=0.906, NFI = 0.936, IFI = 0.956, CFI = 0.956, RMSEA = 0.074) (Hu 
ve Bentler, 1999). Her bir yapıda yer alan ifadelerdeki faktör yükleri 0.50 
değerinin üzerindedir (Hair, Black, Babin, Anderson ve Tatham, 2005). 
Ayrıca tüm ifadeleri t değerleri 0.001 düzeyinde anlamlıdır. Cronbach 

alpha değerlerinin alt sınır kabul edilen 0.70 (Nunnally, 1978)’in, CR 
değerleri 0.70’in ve AVE değerlerinin 0.50’nin üzerinde olduğu tespit 

edilmiştir (Bagozzi ve Yi, 1988). 
  
Tablo 1. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktör/ İfade 
Standard 
loadings 

t-
value 

2

R  
 
CR 

 
AVE CA 

Destinasyon Marka Aşkı    0.937 0.769 0.940 
İfade 1 0.742  0.59    
İfade 2 0.857 17.29* 0.53    
İfade 3 0.811 16.24* 0.63    
İfade 4 0.935 19.11* 0.62    
İfade 5 0.890 18.05* 0.67    
İfade 6 0.899 18.26* 0.38    
İfade 7 0.514   9.92* 0.44    
İfade 8 0.650 12.71* 0.53    
İfade 9 0.729 14.41* 0.42    
İfade 10 0.667 13.08* 0.26    
Davranışsal Niyet    0.879 0.553 0.886 
İfade 1 0.619  0.80    
İfade 2 0.820 12.46* 0.79    
İfade 3 0.791 12.16* 0.87    
İfade 4 0.799 12.25* 0.65    
İfade 5 0.729 11.48* 0.73    
İfade 6 0.768 11.92* 0.55    

*p < .001 
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4.3. Hipotez Testleri  
Bir önceki bölümde test edilen doğrulayıcı faktör analizine yakın bir 

şekilde yapısal model uyum değerleri incelendiğinde verilerin kabul 

edilebilir sınırlar içerisinde olduğu anlaşılmaktadır (χ2 = 302.330, df = 100, 

χ2/df = 3.023, RMR=0.041, GFI=0.906, NFI = 0.936, IFI = 0.956, CFI = 
0.956, RMSEA = 0.074). Modele ait sonuçlar değerlendirildiğinde 

destinasyon aşkının davranışsal niyet üzerinde pozitif yönde güçlü bir 

etkisi tespit edilmiştir (β=0.708, t=9.844, p<0.001). Bu bulgular ışığında 
H1 kabul edilmiştir. 
 
4.4. Moderatör Etki  

Destinasyon aşkının destinasyona yönelik davranışsal niyet üzerinde 

etkisinde kuşakların düzenleyici rolünün belirlenmesi için kurulan 

regresyon modeli sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır. Tabloda sunulan 

sonuçlar, kuşakların destinasyon aşkı ile destinasyona yönelik davranışsal 

niyet arasındaki ilişkide düzenleyici rolünü desteklemektedir (H2: β= .10, 

95% CI [.008, .190], p<.05). Düzenleyici etkinin ayrıntıları incelendiğinde 

destinasyon aşkının davranışsal niyete dönüşme oranı X kuşağında yer alan 

bireylerde en fazla iken Z kuşağında yer alan bireylerde en düşüktür. Bu 

bilgiden hareketle H2 kabul edilmiştir. 
 
Tablo 2. Moderatör Etki Sonuçlar 
Moderatör Etki:  Davranışsal Niyet 
          Confidence 

Interval 
Hipotez 2      Min. Max. 
Destinasyon Marka Aşkı 
(X)  

        .34* .167    .512 

Kuşak (W)        -.42** -.808  -.032 

X.W (Interaction)         .10**  .008   .190 

R2          .43   
Kuşak    S.E.  t  LLCI  ULCI    

Z Kuşağı .43* .04  9.30  .346  .532    
Y Kuşağı .53* .04  16.65  .475  .602    
X Kuşağı .54* .03  16.67  .471  .614    
             

*p<.001 **p<.05   
 
5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırma destinasyon aşkının destinasyona yönelik davranışsal niyet 
üzerindeki etkisinde kuşakların moderatör rolünü belirlemek amacıyla 
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Manavgat örneklimi üzerinde Alman ve İngiliz turistlerden veri elde 

edilerek yürütülmüştür. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular bir 

takım teorik ve pratik bulgular sağlamaktadır. Öyle ki, araştırmada ilk 

olarak destinasyon aşkının destinasyona yönelik davranışsal niyet 
üzerindeki etkisi incelenmiş ve destinasyon aşkının davranışsal niyeti %70 
oranında etkilediği tespit edilmiştir. Bir diğer ifadeyle destinasyon aşkında 

meydana gelen bir birimlik değişim destinasyona yönelik davranışsal niyeti 

%70 oranında arttırmaktadır. Literatürde önceki çalışmalar incelendiğinde 

destinasyona ilişkin olumlu davranışsal niyetlerin belirleyicisi olarak 

memnuniyet (Baloğlu, Pekcan, Chen ve Santos, 2004; Zeng, Li ve Huang, 
2021), imaj (Chen ve Tsai 2007; Wang ve Hsu, 2010) değişkenlerinin 

sıklıkla çalışıldığı görülmektedir. Öte yandan bu çalışmada destinasyona 

yönelik trend konulardan biri olan destinasyon aşkının da davranışsal 

niyetin güçlü bir belirleyicisi olduğu tespit edilmiştir.  
Araştırmadan elde edilen önemli bir diğer sonuç ise söz konusu etkinin 

kuşaklar açısından farklılık göstermesidir. Zira, elde edilen bulgular X 

kuşağı bireylerin daha fazla davranışsal niyetleri gelişirken bu durum Y 

kuşağı ve Z kuşağında azalmaktadır. Ek olarak Z kuşağı bireylerde 

destinasyon aşkının davranışsal niyete dönüşme oranı hatırı sayılır bir 

oranda düştüğü tespit edilmiştir. Bu durum, Z kuşağına ait bireylerin daha 

fazla yeni yerler görme arzusu ve merak duygularının yüksek olmaları ile 

açıklanabilir (Jasril, 2022).  
Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, destinasyon yönetim 

örgütleri ve otel işletmelerinin bulundukları destinasyonları daha çekici 

hale getirmek için birtakım önlemler almalarını zorunlu hale getirmektedir. 

Örneğin turistik destinasyonlar destinasyon aşkının oluşturulması için 

farklı temalarda festivaller ve etkinlikler düzenleyerek turistlerde 

farkındalık oluşturabilirler. Ayrıca, destinasyon yönetim örgütleri ve 
işletmeler yöreye özgü güçlü bir üründe (örneğin gastronomik değerler, 

sportif organizasyonlar) markalaşma yoluna gitmelidir. Z kuşağına özgü 

diğer destinasyonlarda bulunmayan çekicilik unsuru olarak sayılabilecek 

ve her yıl farklı organizasyonların düzenlenmesi söz konusu kuşakta yer 

alan bireylerin destinasyona olan davranışsal niyetlerini olumlu yönde 

etkileyebilir. 
Bu araştırma Manavgat örnekleminde gerçekleştirilmiştir. Bundan 

sonraki yapılacak olan benzer çalışmaların farklı destinasyonlarda 

gerçekleştirilmesi ve sonuçların bu çalışma bulgularıyla kıyaslanması 

literatürün ulaştığı birikimin arttırılması adına önemlidir. Ek olarak, farklı 

milletlerin ilgili değişkenler arasındaki düzenleyici rolü belirlenebilir. 

Ayrıca, destinasyon aşkının bir öncülü olabilecek destinasyon kişiliğinin 

ve motivasyon düzeylerinin incelenmesi önem arz etmektedir.  
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ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, otel işletmelerinde çalışan turizm öğrencilerinin 

yaşadıkları otel marka nefretinin nedenlerini ve gerek öğrenciler gerekse 

işletmeler açısından sonuçlarını keşfetmektir. Bu amaç doğrultusunda nitel 
araştırma yaklaşımı benimsenmiş; ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimi 

alan 10 turizm öğrencisiyle yüz-yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme tekniğiyle belirlenmiştir. 

Ulaşılan bulgulara göre, öğrencilerin çalışmış oldukları otellerden nefret 

etmesine sebep olabilecek temel unsurlar yöneticilerin saygısızca 

davranışları, verilen sözlerin tutulmaması, ağır çalışma koşulları, düzensiz 

çalışma saatleri, izin günlerinin belirlenmesinde yaşanan sorunlar, lojman 

olanaklarının kötü olması, düşük ücret, fazla mesai zorunluluğu ve bireye 

kendisinin değersiz hissettirilmesidir. Bu araştırma, öğrencilerin söz 

konusu otellere karşı farklı düzeylerde nefret yaşadığını da ortaya 

koymaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin önemli bir bölümü, nefret duygusu 

uyandıran otel deneyimi nedeniyle turizm sektöründe çalışmaya olumsuz 

yaklaşmaktadır. Öğrencilerin çoğu hem nefret ettiği otel markasıyla tüm 

otelleri eş değer tutarak stereotipleme davranışı sergilemekte hem de 

çalıştıkları otel markasının asla düzelmeyeceğini düşünerek otele yönelik 

olumsuz projeksiyon geliştirmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Marka nefreti, Otel marka nefreti, Turizm çalışanları, 

Turizm öğrencileri.  
 

EXAMINATION OF HOTEL BRAND HATE FROM THE 
PERSPECTIVE OF TOURISM STUDENTS 

 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to discover the antecedents of hotel brand 
hate experienced by tourism students working in hotels and its 
consequences for both students and hotels. For this purpose, the qualitative 
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research approach was adopted, and face-to-face interviews were 
conducted with 10 students who received associate, undergraduate, or 
graduate tourism education. The sample of the research was determined by 
the purposive sampling technique. The results demonstrate that the main 
factors that may cause students to hate the hotels they have worked in are 
the disrespectful behavior of the managers, the failure to keep the promises, 
heavy working conditions, irregular working hours, problems in 
determining the days off, poor lodging opportunities, low wages, overtime 
obligation and making the individual feel worthless. This research also 
reveals that students experience different levels of hotel brand hate towards 
the hotels they had negative experiences. In this context, most of the 
students do not want to work in the tourism sector due to their hateful hotel 
experience. They also exhibit stereotyping behavior by equating all hotels 
with the hotel brand they hate, and develop a negative projection towards 
the hotel by thinking that the hotel brand they worked with will never 
improve itself. 
Keywords: Brand hate, Hotel brand hate, Tourism employees, Tourism 
students. 
 
1. GİRİŞ 

Pazarlama disiplininin zaman içerisindeki evrimi ve tüketici odaklı hale 

gelmesi, tüketicilerde de duygu odaklı satın almayı tetiklemiş ve 

tüketicilerin satın alma davranışı karmaşık bir olguya dönüşmüştür. Bu 
durum, tüketicilerin bir ürün veya hizmet alırken fonksiyonel faydalardan 
ziyade sosyal faydalara önem vermesinden kaynaklanmaktadır. Bu 

bağlamda tüketici duyguları pazarlama disiplini için oldukça önemli 
noktalardan birisi haline gelmiştir. 

Literatür incelendiğinde, tüketicilerin olumlu duygu ve tutumları (marka 
aşkı, marka sadakati, vb.) üzerine oldukça fazla çalışma olduğu 

görülmektedir (Aşkın ve İpek, 2016; Batra, Ahuvia ve Bagozzi, 2012; 
Carroll ve Ahuvia, 2006; Morando ve Platania, 2022). Tüketicilerin 

hissetmiş olduğu aşk, sevgi, bağlılık, sadakat gibi olgular araştırmacılar 

için çok uzun süredir birer inceleme konusu olurken; nefret, isteksizlik ve 
hoşlanmama gibi olumsuz hisler 1990’lar sonrasında araştırılmaya 

başlanmıştır. Bu çerçevede, tüketicilerin hissettikleri olumsuz duygularla 

ilgili çalışmaların oranı olumlu duygulara yönelik çalışmalara kıyasla 
oldukça azdır (Bryson ve Atwal, 2018; Dalli, Simona ve Gistri, 2006; 
Delzen, 2014). 

Öfke ve kin güçlü birer duygu olmasına rağmen nefret duygusu bunların 

ötesinde olup, olumsuz duygular arasında en üst sırada bulunmaktadır 

(Preijers, 2016). Nefret duygusunun evrensel bir tanımı bulunmamaktadır 

(Preijers, 2016). Ancak, Oppotow ve McClelland’in (2007) tanımına göre 
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nefret; önyargıların, inançların ve dış olayların iç içe geçmesiyle 
oluşmaktadır. En olumsuz duygu olarak kabul edilen nefret (Preijers, 

2016), duygularla ilgili yapılan çalışmalara göre aşktan sonra gelen en 

önemli ikinci duygudur (Fehr ve Russel, 1984).  
Araştırmalar, bireylerin markalara karşı nefret duygusu 

geliştirebildiklerini göstermektedir (Küçük, 2019; Pinto ve Brandao, 2020; 
Preijers, 2016). Bu bağlamda marka nefreti, “tüketicilerin kendilerine kötü 

ve acı deneyimler yaşatan markalara karşı yaşadığı yoğun olumsuz 

duygular” olarak tanımlanmaktadır (Küçük, 2019: 20). Gregoire vd.’ne 
(2009) göre ise marka nefreti, markadan intikam alma ve kaçınma isteğidir. 

Zhang vd. (2017) tarafından yürütülen araştırmada marka nefretinin 

düzeyleri açıklanmıştır. Yazarlara göre; soğuk marka nefreti (cold brand 

hate), bireyin markaya karşı hissettiği hoşnutsuzluk, hayal kırıklığı ve 

bunalmışlık gibi olumsuz duygulara karşılık gelmektedir Ilık marka nefreti 
(cool brand hate) ise kızgınlık, iğrenme ve isyan gibi duyguları ifade 

etmektedir. Bu durumdaki tüketiciler hoşnutsuzluklarını ve 

memnuniyetsizliklerini yüksek sesle dile getirmekten çekinmemektedirler. 
Son olarak sıcak marka nefreti (hot brand hate), markaya karşı güçlü ve 
şiddetli öfke ve nefret duyulmasıyla ilgilidir. Bu nefret duygusu o kadar 
güçlüdür ki tüketici markadan intikam almayı arzulamaktadır (Zhang, 
2017: 16-22). 

Müşteri perspektifinden incelenen marka nefreti olgusu çalışan 

perspektifinden de sorgulanabilir bir konudur. Nitekim pazarlama 
disiplininde müşteri kavramı, dış müşteri ve iç müşteri şeklinde ikiye 

ayrılmaktadır (Naktiyok ve Küçük, 2003). Özellikle hizmet sektöründe iç 

müşterilerin (işletmenin çalışanlarının) rolü ve önemi yadsınamaz 

durumdadır. Örneğin, turizm sektöründe müşterilerin hizmet kalitesi 
algılamaları çalışanların tutumlarından, davranışlarından ve mesleki 

yeterliliklerinden etkilenmektedir. Turizm işletmelerinde hizmet sunan 
personelin üst düzey bilgi ve tecrübeye sahip olması ve çalıştığı işletmeden 

memnuniyet duyması, hizmet sunumunda yaşanabilecek olası aksaklıkları 
da bertaraf etmektedir (Knani, 2014; Olcay, 2008; Wong, 1998). Ancak, 
turizm işletmelerinde yaşanan olumsuz deneyimler çalışanların sektöre 

yaklaşımlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle henüz öğrencilik 
döneminde olan bireylerin otel işletmeleri gibi yoğun ve büyük tesislerde 

çalışırken yaşadıkları olumsuzluklar, turizm öğrencilerinin tercih ettikleri 

bölümden pişmanlık duymalarına ve sektörü terk etmelerine neden 

olabilmektedir (Dolmacı ve Duran, 2017; Koçak, Hazarhun ve Enser, 2019; 
Olcay, Yıldırım ve Sürme, 2015).  

Bu bağlamda mevcut araştırmanın amacı, otel işletmelerinde çalışan 

turizm öğrencilerinin yaşadıkları otel marka nefretinin nedenlerini ve gerek 
öğrenciler gerekse işletmeler açısından sonuçlarını keşfetmektir. Nitel 
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paradigma ekseninde yürütülen bu çalışmanın literatüre ve otel 
yöneticilerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Literatürde henüz benzer 

bir çalışmaya rastlanamaması bu çalışmanın özgünlüğünü ve önemini 

ortaya koymaktadır. 
 
2. YÖNTEM 

Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsendi ve görüşme tekniği 

kullanılarak yarı-yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla veri toplandı. 

Veri toplama süreci 27.05.2022 ve 15.07.2022 tarihleri arasında Burdur’da 
yüz yüze yürütüldü. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme tekniği 

kullanılarak belirlendi. Çalışma grubunun belirlenmesi sürecinde, Burdur 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde ön lisans, lisans ve lisansüstü 

düzeyde turizm eğitimi alan öğrencilere toplu e-posta gönderildi ve 

araştırmanın amacıyla örtüşen deneyime sahip 10 öğrenci belirlendi. 
Öğrenciler araştırmaya davet edildi ve kendileriyle yüz-yüze görüşme 

yapıldı. Araştırmada kullanılan görüşme formunda, katılımcıları 

tanımlayan iki soruya ek olarak altı soruya yer verildi:  
1. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? 
2. Turizm sektöründeki çalışma deneyiminiz hakkında bilgi verir 

misiniz?  
3. Sizce, bir bireyin çalışmış olduğu otelden nefret etmesine sebep 

olabilecek unsurlar nelerdir?  
4. Çalıştığınız hangi otel için “o otelden nefret ediyorum” 

diyebilirsiniz? 
5. Bu otele yönelik nefretinizin gerekçeleri nelerdir?  
6. Bu otelde çalışırken otele karşı (diğer çalışanlara, yöneticilere, 

misafirlere, tesise vb.) tutum ve davranışlarınız nasıldı? 
7. Bu otele karşı gelecekte nasıl bir tutum ve davranış 

sergileyeceksiniz?  
8. Bu otelde yaşadığınız ve sizde nefret duygusu uyandıran 

deneyiminiz turizm sektöründe çalışmaya yönelik düşüncenizi nasıl 

etkiledi? 
Görüşmelere başlamadan önce her katılımcıya araştırmanın amacı ve 

kapsamı tekrar anlatıldı, görüşme soruları hakkında bilgi verildi ve ses 

kaydı için onay alındı. Görüşmeler ortalama 22 dakika sürdü. Elde edilen 
nitel veriler içerik analizine tabi tutularak çözümlendi ve kodlama 

işleminin ardından bulguları ortaya çıkarıldı. 
 
3. BULGULAR 

Araştırmada öncelikle katılımcıların yaş, cinsiyet ve öğrencilik 

durumlarına ilişkin bilgileri incelenmiştir. Bu bağlamda, araştırmaya 

katılanların çoğu erkek öğrencidir. Ön lisans düzeyinde bir öğrenci, yüksek 
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lisans düzeyinde dört öğrenci, lisans düzeyinde ise beş öğrenci 

bulunmaktadır. Katılımcıların önemli bir bölümü turizm işletmeciliği 

bölümünü/anabilim dalını temsil etmektedir. Katılımcıların hepsi turizm 

sektöründe çalışma deneyimine sahip bireylerdir.  K3, K6, K8 ve K9 
dışındaki katılımcılar birden fazla otelde çalıştığını belirtmiştir. K1, K3, 
K4, K5, K6, K7 ve K8 yiyecek-içecek departmanında görev almıştır. K2, 

K5 ve K10 önbüro departmanında deneyimli iken K9 soğuk mutfak, K10 

ise muhasebe departmanında tecrübelidir.  
Katılımcıların bir bireyin çalışmış olduğu otelden nefret etmesine sebep 

olabilecek unsurların neler olduğuna ilişkin görüşleri incelendiğinde, 
şunlar öne çıkmaktadır: Yöneticinin iş görüşmesindeki ve çalışma 

sürecindeki tutum ve davranışlarının farklı olması, patron baskısı, 

yöneticilerin ve diğer çalışanların saygısızca davranışları, çalışana verilen 
sözlerin tutulmaması, çalışırken üniversitede aldığı turizm eğitiminin 

değersiz olduğunu hissetme, hak eden çalışanlara terfi verilmemesi, ağır 

çalışma koşulları, görev tanımının dışında yapılan işler, düzensiz çalışma 

saatleri, izin günlerinin belirlenmesinde yaşanan sorunlar, lojman 
olanaklarının kötü olması, yemekhane sorunları, düşük ücret, fazla mesai 
zorunluluğu, mesai ücretinin verilmemesi ve işten çıkarılma.  

Katılımcıların “çalıştığınız hangi otel için o otelden nefret ediyorum 

diyebilirsiniz?” sorusuna verdikleri yanıtlar etik ilkeler gereği burada 

açıklanmamıştır. Ancak, K6 dışındaki tüm katılımcılar büyük ölçekli ve 

tanınan otel markalarını işaret etmişlerdir. Söz konusu otele yönelik 

nefretin gerekçeleri sorulduğunda ise katılımcıların yukarıdaki hususlara 

tekrar vurgu yaptıkları görülmektedir. Örneğin, K1’in aşağıdaki yanıtı 

incelendiğinde yöneticinin iş görüşmesindeki ve çalışma sürecindeki tutum 

ve davranışlarının farklı olması, verilen sözlerin tutulmaması, düşük ücret 

sunulması ve bireye kendisinin değersiz hissettirilmesi gibi unsuların 

çalışanın nefret duygusu üzerindeki etkisi görülebilmektedir:  
“Anlaşmaya uyulmaması en büyük sorundu. Biz iki ay 

öncesinden otelle anlaştık… Ücrete 1500 TL dediler ona da 

tamam dedik, sorun yoktu… Komi veya garson olarak 

başlamak istemiyoruz. O şekilde anlaştık, oraya gittik. 

Karşılama berbattı… [Koşullar] anlaştığımız gibi değil mi? 

dedik. İnsan Kaynakları Müdürü hayır dedi, gülmeye başladı. 

Bir kere samimiyet yok, adam bizimle dalga geçiyor. Sözlü 

münakaşaya girdim. İki aydır devam eden bir konuşma vardı. 

Adam arayarak bedenlerimizi aldı, üniforma için. 2+1 ev 

ayarladım size dedi, evde kalacaksınız dedi. Ben onu duyunca 
daha bir mutlu oldum. Mükemmel bir otel olduğunu 

düşündüm. Oraya gidince ve adam yüzüme gülünce çok 

sinirlendim. Böyle anlaşmadık dedim… Bize komi olarak 
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çalışacaksınız, ücret de 1280 TL dedi. Ben kabul etmedim. 
Birlikte gittiğimiz arkadaşlar, kalalım stajımızı yapalım 

dediler ama ben otelde kalmadım…” (K1). 
Küçük ölçekli bir otelde çalışan K6, çalıştığı otel işletmesinden nefret 

etmesinin sebebini yaşadığı fiziksel tacize bağlamaktadır: “Nefret 
gerekçem uğramış olduğum tacizdi. Fiziksel olarak tacize uğradım ve 

kanıtlayamamam nedeniyle haksızlığa uğradım”. Kadın çalışanların 

yaşadıkları olumsuzluklara değinen K8, aşırı düzeydeki pozitif 

ayrımcılıktan ise rahatsız olduğunu ve oteldeki güvensiz ortamın kendisini 

nasıl etkilediğini şu şekilde açıklamıştır:  
“Oteldeki bazı kadın çalışanlara yapılan pozitif ayrımcılık 

-iş dağılımında adaletsizlik, molaya çıkma sürelerindeki 

eşitsizlik gibi-, kadın çalışanlara karşı olan ciddiyetsiz 

tavırlar, oteldeki çalışan soyunma odalarındaki üst üste olan 
hırsızlık olayları ve akabinde güven vermeyen çalışma 

ortamında bulunma mutsuzluğu, çalışan eğitim ve ahlaki 

seviyesi ortalamasının düşüklüğü nefretimin nedenlerindendi” 
(K8). 

Katılımcılar, söz konusu otellerde çalışırken, bu otellere karşı (diğer 

çalışanlara, yöneticilere, misafirlere, tesise vb.) farklı tutum ve davranışlar 

sergilemiştir. Örneğin K10, otele karşı herhangi bir olumsuz tepki 
göstermediğini şu şekilde ifade etmiştir: “Otele ve işe saygımı asla 

kaybetmeden staj süremin tamamlanmasını bekleyerek bu süre dolduktan 

sonra daha iyi ve daha iyi bir otele geçtim”. K9 ise yaşadığı nefret duygusu 

nedeniyle otele yönelik olumsuz bir tutum geliştirdiğini belirtmiştir: “Bu 
durumun başlarında, personel ile alakalı olması nedeniyle, otele karşı 

herhangi bir zarar verme hissim oluşmamıştı. Ancak yöneticilere 

bildirimim sonucunda durumun önüne geçilmemesi sebebiyle otele zarar 

verme fikri, mutsuz ortamda çalışma nedeniyle huzursuz olma ve 

huzursuzluk yaratma ister istemez ortaya çıkıyor”. Benzer şekilde K6 da 
sadece olumsuz tutum sergilediğini ifade etmektedir: “Orada daha fazla 
çalışamayacağımı söyledim… Evime döndüm. O otelde çalışmama isteği 

oluştu. Otele zarar verme isteğim vardı”. Ancak, K5’in olumsuz tutumunun 

davranışa dönüştüğü ve otele zarar vermeye yönelik eğiliminin bulunduğu 

şu ifadesinde açıkça görülmektedir:  
“Normalde arkadaşlarım beni hep gülen sempatik ve mutlu, 

esprili bir insan olarak tabir eder ama o beş ay boyunca 

sürekli somurtan, karşısındaki insana sürekli kötü davranan 

biri oldum… Tamamen asık suratlı, çekilmez bir insana 

dönüştüm… İllaki otele de zarar vermek istiyor insan. Otelin 
menfaatinin umurumda olmadığı durumlar oldu. Mesela 
bilinçli olarak; her şey dahil müşterisine yabancı yani 
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normalde ekstra ücretli içki markalarını ücretsiz verdiğim 

oldu… İşe bilerek telefonumu kapatıp geç saatlerde gittim. 

Şarjım bitmiş telefonum kapanmış, uyanamamışım gibi 

bahanelerde geç gittiğim zamanlar oldu” (K5). 
Katılımcılara söz konusu otele karşı gelecekte nasıl bir tutum ve 

davranış sergileyecekleri sorulduğunda, çalışma döneminde başlayan 

olumsuz tutumun devam edeceği belirlenmiştir. Örneğin K4, çalışıp da 

nefret ettiği otellere karşı hem çalışan hem de potansiyel bir müşteri olarak 

oldukça mesafeli olduğunu dile getirmiştir: “Gelecekteki düşüncem bir 

daha bu işletmelerde ne bir daha çalışırım ne de bir tatil için gider ya da 

birine öneririm”. Son olarak, katılımcıların çoğunun nefret duygusu 
uyandıran otel deneyimi nedeniyle turizm sektöründe çalışmaya olumsuz 
yaklaştıkları tespit edilmiştir. Bu durum aşağıdaki doğrudan alıntılarda 

açıkça görülmektedir. Burada dikkat çeken önemli bir husus ise bazı 

katılımcıların yurt dışında çalışma eğilimi sergilemesidir:  
“… Ben işimi yapmayı seviyorum, turizm sektörünü 

seviyorum. Hedefim yurtdışına gitmek. Türkiye’de turizmde 

yapılacak pek bir şey yok, çok fazla sorun var. Türkiye’de 

çalışana güler yüzlülük yok, iyi yaklaşım yok. Sürekli bağırma 

ile iş yürütülüyor. İtaatkâr bir çalışma tarzıyla iş devam 

ediyor…” (K1). 
“… Hem okuyorum, hem araştırıyorum hem de fiili olarak 

sektörün içerisindeyim. Hiçbir problemim yoktu ama bu 
yaşadığım olay sektörden soğumama neden oldu… Ben iki yıl 

sonra Türkiye’de olmayı düşünmüyorum…” (K2). 
“Lise, lisans ve yüksek lisans eğitimimi turizm üzerine 

aldım ve almaya devam ediyorum. Turizm güzel bir sektör 

fakat bir otelde çalışma konusunda deneyimlerimden kaynaklı 

kesin kararlarım var. Yani, bir otelde kesinlikle çalışmayı 

düşünmüyorum…” (K4). 
“… Şey olarak düşünüyorum artık, gerçekten hayatımın 

sonuna kadar bu şekilde çalışabilir miyim? Evet, şimdi genç 

olduğum için pek umursamıyorum ama…” (K5). 
“Bu otel benim turizm sektöründeki ilk çalışma deneyimim 

olduğu için beni bu sektörde çalışmak konusunda oldukça 

olumsuz etkiledi. Akademik bir kariyer ile yoluma devam etme 
kararı aldım…” (K8). 

Buna karşın, iki katılımcı ise hissettikleri otel marka nefretinin turizm 
sektöründe çalışma motivasyonlarını azaltamadığını ifade etmiştir. Diğer 

bir ifadeyle, bu katılımcılar yaşanan olumsuz deneyimin kendilerini 

güçlendirdiğini düşünmektedir:  
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“Bu olayı yaşayalı iki yıl kadar oldu. O dönemde çok 

etkilenmiştim. Turizm sektöründe çalışılamayacağını 

düşünüyordum. Ancak aşçılık okuduktan sonra hocalarımızın 

bize vermiş olduğu güven ve destek kendimi daha güçlü 

hissettirdi. Turizm sektöründe gerçekten çalışabileceğimi, 

güçlü olduğum sürece hiçbir şeyin bana zarar veremeyeceğini 

fark ettim…” (K6). 
“Turizm sektörü çok haraketli bir sektör. Bir otelde kötü 

çalışmış olmak o zevkli ortamdan uzaklaşacağımız anlamına 

gelmez bana göre. Buradaki çalışma ortamı beni daha da 

hırslandırarak daha iyi otellerde çalışmaya, oralardaki 

sistemler ile kıyaslama yaparak kendimi ileride yönetici 
pozisyonu için hazırlamaya yöneltti…” (K10). 

 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Otel işletmelerinde çalışan turizm öğrencilerinin yaşadıkları otel marka 

nefretinin nedenlerini ve sonuçlarını keşfetmek amacıyla yürütülen bu 

araştırmada, 10 turizm öğrencisiyle görüşme gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan 

bulgulara göre öğrencilerin çalışmış oldukları otellerden nefret etmesine 

sebep olabilecek çok fazla unsur bulunmaktadır. Yöneticilerin saygısızca 

davranışları, verilen sözlerin tutulmaması, ağır çalışma koşulları, düzensiz 
çalışma saatleri, izin günlerinin belirlenmesinde yaşanan sorunlar, lojman 

olanaklarının kötü olması, düşük ücret, fazla mesai zorunluluğu ve bireye 
kendisinin değersiz hissettirilmesi bu unsurların başında gelmektedir. 

Dolayısıyla, bahsi geçen unsurların otel yöneticileri tarafından basit bir 

olumsuzluk olarak değerlendirilmemesi ve otel markasına yönelik çalışan 

nefretine sebep olduğunun anlaşılması son derece önemlidir.  
Araştırmada ulaşılan diğer bir sonuç, öğrencilerin bu otellere karşı 

soğuk, ılık ve sıcak marka nefreti yaşadığını ortaya koymaktadır. Nitekim 

bazı öğrenciler yaşadıkları duruma isyan edip kızgınlık duyarken (ılık 

marka nefreti), bazıları ise çalıştıkları markadan intikam alma arzusu 

sergilemektedir (sıcak marka nefreti). Bu durum otel yöneticilerine önemli 

bir perspektif sunmaktadır. Marka nefretinin şiddeti arttıkça çalışanın otele 

zarar verme ihtimali de güçlenmektedir. Bahsi geçen zarar verme davranışı 

işletmenin maddi açıdan zarar etmesine sebep olabilecek düzeylere 

ulaşabilir.  
Son olarak, öğrencilerin önemli bir bölümü, nefret duygusu uyandıran 

otel deneyimi nedeniyle turizm sektöründe çalışmaya olumsuz 

yaklaşmaktadır. Öyle ki, bazı öğrenciler yaşadıkları nefret uyandıran 

deneyimler nedeniyle yurt dışında çalışmayı arzulamaktadır. Öğrencilerin 

bir kısmı nefret ettiği otel markasıyla tüm otelleri eş değer tutarak 

stereotipleme (ait olduğu kategori nedeniyle, bir ürün/nesne hakkında ince 



392 

eleyip sık dokumadan genellemeye gitme [Koç, 2019: 179]) davranışı 

sergilemektedir. Bu da çalışanlarına değer veren pek çok otel markasının 

baskın bir ön yargıyla yanlış değerlendirilmesine neden olmaktadır. 
Ayrıca, bu öğrenciler çalıştıkları otel markasının asla düzelmeyeceğini 

düşünerek otele yönelik olumsuz projeksiyon (ürünün/nesnenin bir 

özelliğinden yola çıkarak, geleceğine dair tahminler yapma [Koç, 2019: 

180]) da geliştirmektedir. Makro düzeyde yorumlandığında, bu 

olumsuzlukların tüm otelcilik endüstrisi için kaygı verici olduğu 

söylenebilir.  
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ÖZET 
Kış sporları, kış turizmi çerçevesinde gelişen önemli pazar 

segmentlerinden birisini oluşturmaktadır. Kayak, kızak ve paten gibi 

ekipmanlar aracılığıyla gerçekleştirilen kış sporları, yüksek derecede 

fiziksel dayanıklılığa ve hareket kabiliyetine bağlıdır. Uluslararası Dağ ve 

Kış Turizmi raporuna göre Türkiye nüfusunun yaklaşık %1’ inin kış 

sporlarına katıldığı tahmin edilmektedir. Günümüzde hemen her sektörde 

kullanılan sosyal medya turizm sektörü ile de sıkı bir ilişki içine girmiştir. 

Sosyal medya, maliyet ve zamandan tasarruf sağlaması, kullanım kolaylığı 

ve hızlı geri bildirim kanalı olarak görülmesi ile bugün birçok destinasyon 

ve işletme tarafından kullanılmaktadır. Görsel ve video paylaşımları ile 

yoğun bir şekilde kullanılan Instagram, son birkaç yılda en popüler sosyal 

medya platformlarından biri haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, 

Çambaşı Kayak Merkezi’nin Instagram platformunu ne kadar etkin 
kullandığını belirlemektir. Bu bağlamda, Çambaşı Kayak Merkezi’nin 

Instagram platformundaki görsel ve video içerikleri betimsel ve içerik 

analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Böylelikle, destinasyonun sosyal 
medya pazarlamasında güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarılmaya 

çalışılmıştır. Çambaşı Kayak Merkezi açısından baktığımızda instagram 

platformunun, destinasyon tarafından aktif bir şekilde kullanıldığı, düzenli 

ve sık paylaşım yapıldığı görülmektedir. Destinasyon, paylaşım sayılarını 

arttırarak kış sporlarına ilgi duyan ziyaretçileri destinasyona çekmek için 

çaba sarf etmektedir.   
Anahtar Kelimeler: Kış sporları ve kış destinasyonları, Sosyal medya, 
Instagram, Çambaşı Kayak Merkezi. 
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SOCIAL MEDIA IN THE PROMOTION OF WINTER 
TOURISM DESTINATIONS: A CONTENT ANALYSIS ON THE 

INSTAGRAM ACCOUNT OF ÇAMBAŞI SKI CENTER 
 
ABSTRACT 
Winter sports constitute one of the important market segments developing 
within the framework of winter tourism. Winter sports performed through 
equipment such as skis, sleds and roller skates depend on a high degree of 
physical endurance and mobility. According to the International Mountain 
and Winter Tourism report, it is estimated that approximately 1% of 
Turkey's population participates in winter sports. Social media, which is 
used in almost every sector today, has also entered into a close relationship 
with the tourism sector. Social media is used by many destinations and 
businesses today, as it saves cost and time, is easy to use and is seen as a 
quick feedback channel. Instagram, which is heavily used with image and 
video sharing, has become one of the most popular social media platforms 
in the last few years. The aim of this study is to determine how Çambaşı 

Ski Center uses the Instagram platform. In this context, the visual and video 
contents of Çambaşı Ski Center's Instagram platform were analyzed using 
descriptive and content analysis methods. Thus, the strengths and 
weaknesses of the destination in the social media promotion were tried to 
be revealed. It is seen that the Instagram platform of Çambaşı Ski Center is 

actively used by the destination and shared regularly and frequently. The 
destination strives to attract visitors who are interested in winter sports by 
increasing the number of posts. 
Keywords: Winter sports and winter destinations, Social media, 
Instagram, Cambasi Ski Center. 

 
1. GİRİŞ 

Kış sporları ve kış turizmi, hem yarattığı makroekonomik etkiler 
sebebiyle, hem de turizm sezonunun yıl geneline yayılmasına katkı 

sağlaması sebebiyle yerel kalkınmada önemli bir araç olarak 

görülmektedir. Kış sporlarını deneyimlemek ve kış atmosferini yaşamak 
isteyen ziyaretçiler kış aylarında kış destinasyonlarını tercih etmektedir. Bu 

doğrultuda, her yıl yaklaşık 400 milyon insan kış destinasyonlarını ziyaret 

etmektedir (Vanat, 2021).  
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin ulaştığı son nokta 

bugünün trendi haline gelen sosyal medya araçlarıdır. Sosyal medya, 
günümüzde hemen herkes tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 
Sosyal medya, insanların iletişim şekillerini değiştirmiş, bilgiye erişimi 

kolaylaştırmıştır. Sosyal medyanın kitlesel iletişim anlamında sunduğu 

olanaklar işletmeler açısından önemli fırsatlar yaratmakta ve pazarlama 
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faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini doğrudan etkilemektedir. Öyle ki 

işletmelerin dışında turizm destinasyonları da, geniş kitleler üzerinde etki 
yaratmanın en pratik ve etkili araçlarından biri olan sosyal medyayı 

pazarlama faaliyetlerinde yoğunlukla kullanmaktadır. Bu çalışma, giderek 
önem arz eden kış sporları ve kış destinasyonlarının tanıtımlarını sosyal 

medya üzerinden nasıl gerçekleştirdiği konusu üzerine odaklanmaktadır. 

Bu amaçla Çambaşı Kayak Merkezi’nin instagram hesabı üzerinde içerik 

analizi yapılarak, kayak merkezi ile ilgili sosyal medya pazarlamasının 

etkinliği belirlenmeye çalışılmıştır. Kış turizmi ile ilgili pazarlama 

çalışmalarında sosyal medyanın önemli bir yeri olduğu varsayımına dayalı 

olarak bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen 
sonuçların, diğer kış destinasyonlarının sosyal medya pazarlamasını nasıl 

gerçekleştireceğine dair fikir sunarken aynı zamanda destinasyon 
yöneticilerine yol gösterici nitelikte olması beklenmektedir.  
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Kış sporları, kış turizmi çerçevesinde gelişen önemli pazar 

segmentlerinden birisidir. Dolayısıyla, kış sporları kavramına değinmeden 
öce kış turizmi kavramının ne olduğunu açıklamak daha doğru olacaktır. 

Kış turizmi, kış aylarında kar yağışına bağlı olarak, dağların ve yüksek 

arazilerin olduğu ortamda, temelinde kış sporlarının olduğu ve doğayla 

bütünleşmek isteyen turistlerin bu yörelere yaptıkları seyahatlerdir (Kara, 

2020). Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere kış turizminin temelinde 
kış sporları yer almaktadır. Kış sporları; kayak, kızak ve paten gibi 

ekipmanlar vasıtasıyla kar ve buz üzerinde bireysel veya grup halinde 

gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır (Demiroğlu, 2014). Kış 

sporlarının temelinde de kayak alışkanlığı bulunmaktadır ve bu alışkanlık 

kayma becerisi kazanan kişiler için vazgeçilmez bir rekreasyon faaliyetidir 

(İncekara, 1998). Birçok kişinin ilgi odağı haline gelen kayak sporu, kış 

turizmine yönelik arz unsurlarının gelişimini sağlamış ve  potansiyel bir 
seyahat pazarı ortaya çıkarmıştır (Hudson, 2003). 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler çerçevesinde geleneksel 
medya kanalları olan gazete, radyo ve televizyon gibi kitle haberleşme 

araçları önemini yitirmiş ve yerini yeni medya olarak da nitelendirilen 

sosyal medya araçlarına bırakmıştır (Civelek ve Dalgın, 2013). Richter ve 
Koch (2007) sosyal medyayı, etkileşim, işbirliği ve içerik paylaşımını 

kolaylaştıran çevrimiçi uygulamalar ve platformlar şeklinde 

tanımlamaktadır. Sosyal medyada iletişim, kelimeler, görseller, ses ve 

video içerikleri üzerine kuruludur. Sosyal medya, kullanıcılara ilgi alanları 

doğrultusunda buluşup doğal, sıcak, samimi ve karşılıklı iletişim kurma 

fırsatı sunmaktadır (Evans, 2008).  
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Sosyal medyada paylaşılan içerikler kullanıcı istekleri çerçevesinde 

şekillenmektedir. Elektronik ortamda paylaşılan mesajların ağızdan ağıza 

yoluyla iletilen mesaja göre çok daha hızlı yayılması bir diğer avantajdır 

(Özdemir ve Sarı, 2014). Sosyal medya araçlarının kullanıcılarına eşit 

imkânlar sunması, isteyen herkesin bu platformlara özgürce katılması ve 

kolay kullanımı sayesinde hemen her yaştan insana hitap etmesi bir başka 

önemli yanıdır (Küçükaltan ve Kılıçarslan, 2013). Sosyal medyanın, 

geleneksel medyaya kıyasla sahip olduğu bu avantajlar, işletmeler 

tarafından bu mecranın bir pazarlama aracı olarak kullanılmasını 

yaygınlaştırmıştır. Ayrıca, sosyal medya reklam ve tanıtım maliyetlerinin 
oldukça düşük olması işletmelerin sosyal medya pazarlamasına daha hızlı 

adapte olmasını sağlamıştır.  
Sosyal medya araçları genel olarak 10 başlıkta sınıflandırılabilir 

(Wilson, 2010).  Bunlar; forumlar, bloglar, mikro-bloglar, fotoğraf 

paylaşım platformları, video paylaşım platformları, konum araçları, online 

yayınlar, tüketici görüşleri, profesyonel ve sosyal ağlardır. Facebook, 
Instagram, Twitter ve Youtube gibi internet tabanlı uygulamalar sosyal 
medya denilince ilk akla gelen uygulamalardır (Uluç ve Yarcı, 2017).  

Tüketim kalıplarının değişmesi, moda, zevk ve alışkanlıkların 

farklılaşması teknolojinin de gelişmesi ile birlikte sosyal medya ve turizm 
sektörü yakın bir ilişki içerisine girmiştir (Civelek ve Dalgın, 2013). 

Turistik destinasyonları ve işletmeleri ziyaret eden tüketiciler buralarda 

yaşadıkları deneyimleri sosyal medya araçları ile paylaşarak diğer 

tüketicilerin de bilgi sahibi olmasına yardımcı olmaktadır. Paylaşılan her 

bilgi, fotoğraf ve videonun yığılarak artması seyahat etme eğiliminde olan 

herkes için birer bilgi havuzu niteliğindedir. Bu bağlamda, sosyal medya 

yolu ile yapılan yorumlar ve bu yorumlara verilen tepkiler hem gidilecek 

destinasyon hem de işletme seçimine doğrudan etki edebilmektedir 

(Civelek ve Dalgın, 2013). Buradan hareketle, sosyal medyanın insan 

psikolojisi ve davranışları üzerinde etkili olan önemli bir araç olduğunu 

söylemek mümkündür. 
Turizm işletmelerinin diğer işletmelerle rekabet edebilmesi ve sektörde 

var olabilmesi için turistik tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini hızlı bir 

şekilde karşılayabilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, işletmeler sosyal 

medyayı pazarlama çalışmalarında kullanarak tüketicilerle doğrudan 

etkileşim kurma yoluna gitmektedir. Ayrıca, sosyal medyadan alınan geri 

bildirimler ile işletmeler eksik veya yetersiz kaldıkları yönleri geliştirme 

fırsatı elde etmektedir.  
Literatürde sosyal medya ve turizm ilişkisine değinen çalışmalar 

bulunmaktadır. Kiper ve Mercan (2018) yaptıkları çalışmada Türkiye’nin 

kış turizmi açısından önde gelen destinasyonlarının belli başlı sosyal 

medya araçlarını nasıl kullandığını ve ne şekilde faaliyetlerini yürüttüğünü 
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içerik analizi ile tespit etmeye çalışmıştır. Çalışma Youtube, Facebook, 

Instagram ve Twitter platformları üzerinden gerçekleştirilmiş ve ilgili 

destinasyonların zayıf ve güçlü yanlarını ortaya koymuştur. Uzut, İnançlı 

ve Ulema (2018) çalışmasında Uludağ Kayak Merkezi ile ilgili şikâyetleri 

incelemiş ve Tripadvisor’ da Uludağ Kayak Merkezi ile ilgili şikâyetler 
üzerinden bir analiz gerçekleştirmiştir. Tripadvisor üzerinden 27 şikâyet 

olduğu saptanmış ve bu şikâyetler içerik analizine tabi tutulmuştur. Uludağ 

Kayak Merkezi ile ilgili şikâyetlerin fiyat, altyapı ve üstyapı, taşıma 

kapasitesi, çevre ve turist profili temalarından oluştuğu bu temalar 
içerisinde de insan yoğunluğu ve fiyatın ön plana çıktığı belirtilmiştir. 

Şahin vd. (2018) tarafından yapılan bir diğer araştırmada kış turizmi 

destinasyonlarına yönelik seyahat tavsiye platformlarında yapılan 

yorumların belirlenerek başta Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi olmak 

üzere Türkiye’deki diğer kış turizmi destinasyonlarının gelişimine katkıda 

bulunacak öneriler geliştirmektir. 18 kış turizmi destinasyonuna yönelik 

Tripadvisor sitesinde bulunan 915 yorum değerlendirilmiştir. İçerik analizi 

ile yapılan inceleme sonucunda 2.744 olumlu ve 918 olumsuz olmak üzere 

toplamda 3.662 kod saptanmıştır.  
 

3. YÖNTEM 
Bu araştırmanın amacı, kış sporları ve kış destinasyonlarının tanıtımında 

sosyal medyanın ne düzeyde kullanıldığını belirlemek ve etkin kullanımına 

yönelik öneriler geliştirmektedir. Bu ana amaç çerçevesinde, Çambaşı 

Kayak Merkezi’nin Instagram hesabı üzerinden ne tür paylaşımlar yaptığı 

ve bu platformu nasıl kullandığı üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, 

aşağıda yer alan araştırma soruları cevaplandırılmaya çalışılmıştır: 
1. Çambaşı Kayak Merkezi hesabı üzerinden paylaşılan içeriklerin 

temalara göre dağılımı nasıldır? 
2. Çambaşı Kayak Merkezi hesabında paylaşılan içeriklerin türü, 

takipçi sayısı, paylaşım türüne göre beğeni ve yorum sayısı, paylaşımların 

yıllara göre dağılımı ve video paylaşımlarının izlenme sayıları nasıldır? 
Araştırma evrenini kış sporları ve kış destinasyonlarına yönelik 

paylaşımların gerçekleştirildiği sosyal medya platformları oluşturmaktadır. 

Araştırma örneklemi ise, Çambaşı Kayak Merkezi’nin Instagram 
platformundaki içerikleridir. Araştırma doğrultusunda ilk olarak Çambaşı 

Kayak Merkezine ait sosyal medya platformları tespit edilmiştir. Kayak 
merkezine ait Instagram, Facebook ve Youtube sayfası var olduğu 

belirlenmiştir. Ancak, Instagram dışındaki sosyal medya platformları 

karşılaştırılabilir nitelikte veriler oluşturmadığı için araştırmaya dâhil 

edilmemiştir. Araştırma kapsamında 22.01.2019 ve 11.03.2022 tarihleri 
arasında toplam 399 içerik paylaşıldığı belirlenmiştir. Ancak, 69 içerik 

parçalara bölünmüş ve 25 içerik çoklu paylaşım şeklinde gerçekleştirildiği 
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için 94 içerik çalışmaya dâhil edilmemiştir. Bu bağlamda, 305 içerik 

üzerinden analiz yapılmıştır.  
Araştırma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz ve 

içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İlk olarak paylaşımlara ait betimsel 

bulgulara yer verilmiş ve daha sonra betimsel bulgulardan hareketle 
temalara ait içerik analizi gerçekleştirilmiştir.  
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çambaşı Kayak Merkezi Instagram hesabında 22.01.2019 ile 
11.03.2022 tarihleri arasında paylaşılan içeriklere ait bilgiler Tablo 1’de 

gösterilmiştir. Araştırma kapsamında incelenen içerikler 7 kategoride 
sınıflandırılmıştır. Bunlar; paylaşım türü, paylaşım temaları, takipçi sayısı, 
beğeni sayısı, yorum sayısı, paylaşımların yıllara göre dağılımı ve paylaşım 

temasındaki videoların izlenme sayısı kategorilerinden oluşmaktadır. 
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Tablo 1. Instagram Paylaşımlarına Yönelik Betimsel Bulgular 

* 2022 yılı yaklaşık 3 aylık verilerden oluşmaktadır. 
 
Paylaşım türü açısından daha çok fotoğraf içerikleri yer alırken (%59,3), 

video içerikli paylaşımlara daha az (%40,7) yer verilmiştir. Paylaşım 

temaları 10 adet başlıkta sınıflandırılmış ve en çok 83 paylaşımla 

ürün/hizmet tanıtım videoları (%27,2) ikinci sırada 67 paylaşımla 
ürün/hizmet tanıtım fotoğrafları ve üçüncü sırada da 57 paylaşımla 

Paylaşım Türü Paylaşım Temaları/Kayak Merkezi 

 N %  N % 

Fotoğraf 181 59,3 Ürün/Hizmet Tanıtım 

Fotoğrafları 
67 22,0 

Video 124 40,7 Ürün/Hizmet Tanıtım 

Videoları 
83 27,2 

Toplam 305 100 Ziyaretçi Fotoğrafları 57 18,7 

Paylaşımların Yıllara Göre 

Dağılımı 
Ziyaretçi Videoları 26 8,5 

 N % Bilgilendirme (Pist, Hava 
durumu, vb.) 

3 1,0 

2019 15 4,9 Manzara Fotoğrafları 24 7,9 

2020 102 33,4 Genel Tanıtım Videoları 10 3,3 

2021 125 41,0 Ordu Tanıtımı/Diğer 

Destinasyonlar 
8 2,6 

2022* 63 20,7 Festival vb. Etkinlik Videoları 5 1,6 

Toplam 305 100 Diğer (Özel günler, Kutlama, 

vb.) 
22 7,2 

Paylaşım Türüne Göre Beğeni 

Sayısı 
Toplam 305 100 

 N % Paylaşım Türüne Göre Yorum Sayısı 

Fotoğraf 35.392 51,8  N % 

Video 32.970 48,2 Fotoğraf 321 83,2 

Toplam 68.362 100 Video 65 16,8 

Takipçi Sayısı Toplam 386 100 

Takipçi 15.300 Video Paylaşımlarının 

İzlenme/Görüntüleme Sayısı 
 N % 

Ürün/Hizmet Tanıtım Videoları 453.673 (83 video) 73,1 

Ziyaretçi Videoları 119.292 (26 video) 19,2 

Genel Tanıtım Videoları 28.245 (10 video) 4,6 

Festival vb. Etkinlik Videoları 19.396 (5 video) 3,1 

Toplam 620.606 100 
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ziyaretçi fotoğrafları gelmektedir. En az paylaşım ise bilgilendirme (%1,0) 

alanında yapılmıştır. Yapılan paylaşımların yıllara göre dağılımına 

bakıldığında ise en çok 125 içerikle 2021 yılı olmuştur. Instagram 
hesabının açıldığı 2019 yılında çok fazla aktif olmadığını yıllar geçtikçe 

daha aktif kullanıldığını ve buna bağlı olarak paylaşım sayısında artış 

olduğunu söylemek mümkündür.  Paylaşım türüne göre beğeni sayıları 

birbirine oldukça yakındır. Bir fotoğrafın ortalama beğeni sayısı 195,3 
iken, bir videonun ortalama beğeni sayısı ise 265,8’dir. Yorum sayısı 

açısından büyük bir çoğunluğu fotoğraflar (%83,2) oluşturmaktadır. Bir 
fotoğrafa yapılan ortalama yorum sayısı 1,7 olurken, bir videonun ortalama 

yorum sayısı 0,5’tir.  Paylaşılan videoların izlenme sayısı incelendiğinde 

ise 453.673 izlenmeyle en çok ürün/hizmet tanıtım videoları (%73,1) 
olmuştur. Videoların türlerine göre izlenme sayılarını karşılaştırdığımızda 

ürün/hizmet tanıtım videolarının daha yoğun izlenildiği görülmektedir (86 

video 453.673 izlenme). Instagram hesabının takipçi sayısı ise 15.300’tür. 

Beğeni, yorum ve videoların izlenme sayılarının ilk yıllarda daha az olduğu 

bu oranın takipçi sayısındaki artışla doğru yönlü olarak son yıllarda arttığı 

düşünülmektedir.  
Çambaşı Kayak Merkezi hesabı üzerinden yapılan paylaşımların büyük 

bir kısmını kış sporları (kayak, snowboard, kızak, kar motoru ve snowtube) 

oluşturmaktadır. Konaklama imkânları ile ilgili (özellikle bungalov evler) 
paylaşımlar ve manzara ve dış mekân çekimlerine yönelik paylaşımların 

kış sporları ile ilgili paylaşımlardan sonra en çok gerçekleştirilen 

paylaşımlar olduğu görülmektedir. Yiyecek-içecek ünitelerine ait 

paylaşımlara ilk yıllarda daha az yer verilirken son zamanlarda ise artış 

olduğu gözlemlenmiştir. Kayak merkezinde her yıl geleneksel hale gelen 

Çambaşı kış festivali ile ilgili görüntülere nadiren yer verilmiştir. Hesabın 

açıldığı ilk yıllardan itibaren sadece kayak merkezine ilişkin paylaşımlar 

gerçekleştirilirken son dönemlerde ise kayak merkezinin dışında Ordu 

ilinin diğer turistik destinasyonlarına ait paylaşımlar da gerçekleştirildiği 

görülmektedir. Pist ve hava durumu gibi ziyaretçileri bilgilendirmeye 

yönelik paylaşımların oldukça kısıtlı ve yetersiz olduğu gözlenmiştir. Diğer 

teknik imkân (kayak malzemesi kiralama vb.) ve mekanik tesislerle ilgili 
paylaşımlara ise bir miktar yer verilmiştir. Günlük paylaşım sayısının kış 

sezonunda 3, sezon dışında ise 1-2 arasında olduğu saptanmış ve hemen 

her gün düzenli paylaşım gerçekleştirilmeye çalışıldığı görülmüştür. 
 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Sosyal medya, toplumsal hayata çok hızlı bir şekilde girmiş ve kitleler 

tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bugün gelinen noktada iletişim,  

haberleşme, güncel olaylar, etkinlikler vb. durumlar artık sosyal medya 

üzerinden gerçekleşmektedir. Kısacası, hayatın olağan akışı içinde 
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gerçekleşen tüm olaylar artık sosyal medyadan takip edilmektedir. 
Toplumun hemen her kesimini etkileme özelliğine sahip sosyal medya 

günlük hayatta kullanıldığı gibi pek çok sektör ve işletme tarafından da 

pazarlama, reklam ve tanıtım aracı olarak da kullanılmaktadır. Bu 
sektörlerden biri de turizm sektörüdür. Turistik destinasyonlar ve işletmeler 

kendilerini sosyal medya üzerinden tanıtarak bulundukları yörelere ve 
işletmelere turist çekmeye çalabalamaktadır. Bunun yanı sıra, yöreleri ve 

işletmeleri ziyaret eden turistler de deneyimleri sonucu paylaştıkları 

fotoğraflar ve yorumlar vasıtasıyla tatile çıkmayı düşünen diğer insanları 
etkilemektedir. İnsanlar sosyal medya üzerinden gidecekleri yerin 

fotoğraflarına ve ziyaretçi yorumlarına önem vermektedir. Buradan 
hareketle sosyal medyanın, potansiyel turizm talebini efektif talebe 

dönüştürmede etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla, destinasyon 

yöneticilerinin sosyal medyayı daha aktif kullanmaları bir zorunluluk 

haline gelmiştir.   
Çambaşı Kayak Merkezi açısından baktığımızda instagram 

platformunun, destinasyon tarafından aktif bir şekilde kullanıldığı, düzenli 

ve sık paylaşım yapıldığı görülmektedir. Destinasyon, paylaşım sayılarını 

arttırarak kış sporlarına ilgi duyan ziyaretçileri destinasyona çekmek için 
çaba sarf etmektedir. Destinasyonu ziyaret eden turistlerin daha çok 

etiketleme ve konum bilgisi vererek paylaşımda bulunmaları destinasyon 

tanıtımı için oldukça faydalı olacaktır. Son dönemlerde paylaşılan 

içeriklerin önemli bir kısmının bungalov evlere ait olması ise dikkat 

çekmektedir. Bungalov evler yöreye özgü mimarisiyle dikkat çekerken 

hem bungalov evlerin içinden hem de dışından paylaşım yapılması diğer 
insanları özendirmesi açısından etkilidir. Ancak, bungalov ev sayısın 

yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Bu nedenle doğaya ve pistlere zarar 
vermeden herhangi bir dengeyi bozmadan yeni bungalov evler inşa 

edilerek sayısı arttırılmalıdır. Bir diğer konu ise, bungalov evlere olan ilgi 

ve talep nedeniyle destinasyonda bulunan otelin tanıtım açısından geri 

kalmasıdır. Paylaşılan içerikler ise bu durumu destekler niteliktedir. Otel 
ile ilgili paylaşımın sınırlı sayıda olduğuna rastlanmıştır.  

Kayak merkezinin instagram hesabı ile ilgili dikkat çeken bir diğer 

unsur son dönemlerde kayak merkezinin dışında Ordu ilinin diğer turistik 

destinasyonlarına ait paylaşımların artmış olmasıdır. Bu paylaşımların kış 

turizmini destekleyebilecek diğer alternatif turizm türlerinin ve 

aktivitelerin tanıtılması açısından önemlidir. Potansiyel ziyaretçiler için 

turistik aktivite çeşitliliğinin arttırılması destinasyonu ziyaret eden turist 

sayısını arttırmakla birlikte, ziyaretçilerin tatmin düzeyini de olumlu 

etkileyecektir.  
Sosyal medyanın destinasyon pazarlamasına sağladığı katkı yadsınamaz 

seviyededir. Araştırma sonucunda, sadece Çambalı Kayak Merkezi’ne ait 
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instagram hesabı üzerinden çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur. Araştırma 

bu hesabtaki etkileşimlerle ilgili çeşitli bulgular sunmakla birlikte, bu 

etkileşimlerin ziyaretçi tatil tercihlerine etkisiyle ilgili bir çıkarımda 

bulunmamaktadır. Gelecekte, sosyal medyadaki etkileşimler ile, ziyaretçi 

tatil tercihleri arasındaki ilişkiye odaklanmak literatüre önemli katkılar 

sağlayacaktır. Bununla birlikte, Türkiye’deki kış turizmi 
destinasyonlarının sosyal medya hesaplarını karşılaştırmalı analizlerle ele 
alınması kış turizmi merkezlerinin sosyal medya pazarlaması konusunda 

daha bütünsel bir bakış açısı sağlayacaktır.  
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ÖZET 
Bu çalışmada Burdur ilinin spor turizmi potansiyelinin konu ile ilgili 

uzmanların görüşlerinden yararlanılarak, değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaçla Burdur ilinde ikamet eden ve faaliyetlerini Burdur ilinde 
gerçekleştiren beş uzmandan yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılarak görüşleri alınmıştır. Çalışmada katılımcıların isimlerine yer 

verilmemiş ve katılımcılar K1, K2 şeklinde kodlanmışlardır. Katılımcılar 

arasında akademisyen, yamaç paraşütü pilotu, Türkiye Dağcılık 

Federasyonu (TDF) yürüyüş lideri, önbüro müdürü ve Burdur İl Kültür ve 

Turizm şube müdürü bulunmaktadır.  Katılımcılara demografik bilgilerin 
yanı sıra Burdur ilinde gerçekleştirilebilecek spor türleri, bu spor türleri 

için ihtiyaç duyulan alt yapı olanakları, Burdur ilinin spor turizmi 

potansiyeli ve Burdur ilinde spor turizmi faaliyetlerinin geliştirilmesine 

yönelik önerileri sorulmuştur. Buna göre Burdur ilinde 

gerçekleştirilebilecek spor türleri arasında bisiklet, trekking ve su sporları 

öne çıkmaktadır. Bu spor türlerinin gerçekleştirilebilmesi için Burdur 

ilinde uygun alanların belirlenmesi, rotaların belirlenmesi ve konaklama 

olanaklarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Burdur ilinin özellikle Antalya, 
Muğla gibi turizm merkezlerine yakın olması ve spor turizmi açısından 

elverişli bir doğaya sahip olması Burdur ilinin spor turizmi potansiyeli 

açısından öne çıkan özelliklerdir. Burdur ilinin spor turizmi potansiyelinin 
geliştirilmesi için paydaşlarla birlikte çalışmalar yapmak, bu çalışmalara 

yerel halkı dâhil etmek ve tanıtımları arttırmak gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Turizm, Spor turizmi potansiyeli, Burdur. 
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THE EVALUATION OF THE SPORT TOURISM POTENTIAL 
OF BURDUR PROVINCE 
 
ABSTRACT 
In this study, to evaluate the sports tourism potential of Burdur province by 
using the opinions of the experts on the subject is aimed. For this purpose, 
opinions of five experts who are living and working in Burdur province 
were taken by using a semi-structured interview form. The names of the 
participants were not given in the study and the participants were coded as 
K1, K2. Among the participants are academician, paragliding pilot, hiking 
leader of Turkish Mountaineering Federation (TDF), front office manager 
and Burdur Provincial Culture and Tourism branch manager. In addition to 
demographic information, the types of sports that can be performed in 
Burdur, the infrastructure opportunities needed for these types of sports, 
the sports tourism potential of Burdur and their suggestions for the 
development of sports tourism activities in Burdur were asked to the 
participants. According to this, cycling, trekking and water sports are the 
first types of the sports that can be performed in Burdur. In order to realize 
these types of sports, it is necessary to determine areas for them, determine 
routes and improve accommodation opportunities in Burdur province. 
Burdur province has a potential for the sport tourism because of being close 
to tourism centers such as Antalya and Muğla and having suitable nature. 
In order to develop the sports tourism potential of Burdur province, it is 
necessary to work together with the stakeholders, to involve the local 
people in these studies and to increase the promotions.  
Keywords: Tourism, Sport tourism potential, Burdur.  
 
1. GİRİŞ  

Spor ve turizm birbiriyle ilişkili kavramlardır. Spor, turizmin içinde 

önemli bir aktivite; turizm ise sporun temel bir özelliğidir (Hinch ve 
Higham, 2001). Spor toplumun genelinde daha sağlıklı bir yaşam tarzını 

teşvik etmeye yardımcı olur ve yerel, ulusal ve uluslararası müsabakaları 

teşvik etmenin yanı sıra yerel halk için ek boş zaman aktivitelerini sağlar. 
Turizm insanları sürekli ikamet ettikleri yerin ötesine seyahat etmeye ve bu 

süreçte para harcamaya teşvik eder. Turizm sporu seyahat için motive edici 
bir unsur olarak görür (Deery ve Jago, 2005, s.379). Dolayısıyla spor 
turizmi hem spor hem de turizm endüstrisi için 1990’ların ikinci yarısından 

itibaren, özellikle de günümüzde, destinasyon pazarlaması ve ekonomik 

açıdan artarak önem kazanmaya başlayan bir alternatif turizm şekli olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Gibson, 2005; Daniels, 2007).  
Spor turizmi sportif faaliyetler amacıyla seyahat edenlerin oluşturduğu 

turizm çeşidi olarak tanımlanabilir. Spor turizmi denilince genelde aktif 
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olarak spor yapan kişilerin oluşturduğu faaliyetler akla gelirken, pasif 
olarak sportif etkinlikleri izlemek için seyahat edenlerin oluşturduğu 

faaliyetler de spor turizmi kapsamında değerlendirilmektedir 
(www.tursab.org.tr). Spor turizmine katılım her ne kadar genel olarak aktif 

ve pasif olmak üzere iki şekilde değerlendirilse de Gibson (2005) spor 
turizmine katılımı aktif spor turizmi, etkinlik spor turizmi ve nostalji spor 

turizmi olarak sınıflandırmıştır.  Aktif spor turizmi bireyleri fiziksel 

aktivitelere katılmak için geçici olarak evlerinden uzaklaştıran eğlence 

temelli seyahati, etkinlik spor turizmi fiziksel aktiviteleri izlemek için 

yapılan seyahati ve nostalji spor turizmi ise fiziksel aktiviteler ile ilişkili 

müzeler, antik stadyumlar gibi merkezleri ziyareti içeren seyahati ifade 

eder. Bu doğrultuda spor turizminin gerçekleştirildiği destinasyonlar ve bu 

destinasyonların katılımcılara sağladıkları olanaklar önemli unsurlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  

Çalışmanın amacı Burdur ilinin spor turizmi potansiyelinin Burdur 

ilindeki spor turizmi konusunda uzmanlaşmış kişilerin görüşlerine 

dayanarak değerlendirilmesidir. Bu çalışma ile Burdur ilinde yapılabilecek 

spor türlerinin belirlenmesi, bu spor turleri için gerekli alt yapı 

olanaklarının tespit edilmesi, Burdur ilinde spor turizmi potansiyelinin 

geliştirilmesi açısından yapılması gerekenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.  
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Spor turizmi spor kültürünü deneyimlemek amacıyla belirli 
destinasyonlara yönelik profesyonel olmayan geçici yolculukları 
gerçekleştirmek için gerekli bir dizi hizmete odaklanan bir insan 
deneyimidir (Pigeassou, 2004, s.287). Spor turizmi ticari ya da ticari 
olmayan nedenlerle organize edilmiş sportif faaliyetlere aktif ve pasif 

katılımın tüm şeklini içeren ve evden uzakta seyahati zorunlu kılan bir 
faaliyettir (Hinch ve Higham, 2001, s.49).  Etkinlikler, müsabakalar; 

katılımcıların yetkililerden, yarışmacılardan ya da meraklılardan oluşması, 

spor turizmine katılımın bir amaca yönelik olması, spor turizminin bireysel 

ve toplumsal etkilerinin olması spor turizmini oluşturan temel unsurlardır 
(Deery ve Jago, 2005).  

Spor turizmi türleri (Güdük, 2019); 
 Katılım amaçlarına göre: Aktif, etkinliğe dayalı ve nostalji spor 

turizmi 
 Gerçekleştirilen yere göre: Kara sporları (futbol, golf, trekking, 

kaya tırmanışı, binicilik, canyoning ve canyoneening, jeep 

safari, bisiklet, kış sporları);  su sporları (rafting, kano, kürek, 

scuba-diving, sörf, olta balıkçılığı, su kayağı, parasailing); hava 

sporları (yamaç paraşütü, yelken (delta) kanat, balon, mikrolayt, 
planör, model uçak, paraşüt) şeklindedir. 

http://www.tursab.org.tr/
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Spor turizmi türlerinin gerçekleştirilebilmesi destinasyonların sunduğu 

olanaklara bağlıdır. Türkiye’deki çeşitli illeri spor turizmi açısından 

değerlendiren çalışmalar bulunmaktadır.  Akyol ve Akkaşoğlu (2021) 
Artvin ilinin özellikle doğa, akarsu, nehir, yayla ve festival konularında 

spor turizmine yönelik değerlere sahip olduğunu, hem yaz hem de kış 

aylarında spor turistlerini ağırlayacak bir özelliğe sahip olduğunu 

belirtmektedirler. Yabancı (2022) Sivrice ilçesinin kış sporları turizmi için; 

Eroğlu ve Kaynar (2021) Muş ilinin kış ve doğa sporları turizmi için; 
Turgut (2021) Akçakoca ilçesinin doğa sporları turizmi için; Karadeniz ve 
Güdük (2020) Mersin ilinin kara ve su sporları turizmi için; Albayrak 
(2018) Gümüşhane ilinin doğa sporları, kış sporları ve su sporları turizmi 
için; Cihan ve Ilgar (2017) Yozgat ilinin kara sporları turizmi için; Gürsoy 

(2016) Giresun ilinin doğa sporları turizmi için; Yeşil (2015) ve Karharman 
(2014) Antalya ilinin kara, hava ve su sporları turizmi için uygun bir 
destinasyon olduğunu ifade etmişlerdir. Alanyazındaki bilgiler 

doğrultusunda Burdur ilinin spor turizmi potansiyeline yönelik bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Buradan hareketle bu çalışmada Burdur ilinin 

spor turizmi potansiyeli konu ile ilgili uzmanların görüşlerinden 

yararlanılarak değerlendirilmiştir. 
 
3. YÖNTEM 

Çalışmada Burdur ili spor turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla Burdur ilindeki spor turizmi konusunda uzman 

kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden önce katılımcılara gönüllü 

bilgilendirici olur formu sunulmuş ve görüşmenin kaydı için onay 

alınmıştır. Görüşmeler yüz yüze gerçekleştirilmiş, sesli olarak kayıt 

edilmiş ve ortalama 20 dakika sürmüştür. Nitel araştırmalarda örneklem 
büyüklüğü belirlenirken dikkate alınabilecek ilkelerden biri veri miktarıdır. 

Buna göre bazen tek bir bireyle yapılan araştırma yeterli olabilmektedir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2021: 123). Buradan hareketle bu çalışmada 

araştırmaya katkı sağlayacağı düşünülen beş uzmanla görüşülmüştür. 

Katılımcıların Burdur ili spor turizmi üzerine uzmanlaşmış kişilerden 

oluşması gerektiği için amaca yönelik örnekleme kullanılmış ve 

katılımcılar araştırmaya katılmayı kabul eden kişilerden rastgele seçilmiştir 

(Güler, Halıcıoğlu ve Taşğın, 2015).  
Görüşmeler araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ile gerçekleştirilmiştir. Görüşme formunda 

katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye ve Burdur ilinin spor 
turizmi potansiyelini değerlendirmeye yönelik görüşme soruları yer 

almaktadır. Görüşme soruları hazırlanırken Akyol ve Akkaşoğlu (2021), 

Eroğlu ve Kaynar (2021), Turgut (2021), Karadeniz ve Güdük (2020), 
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Albayrak (2018), Gürsoy’un (2016) çalışmalarından yararlanılmıştır. 

Görüşme sorularına ilişkin olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi’nde kadrolu iki öğretim üyesinden görüşleri alınmıştır. 

Görüşmeler 08 Haziran-30 Haziran 2022 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler ile araştırmanın 

kavramsal yapısının önceden belirlenmiş olması nedeniyle tümdengelimci 

analiz (betimsel analiz) gerçekleştirilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2021).  
Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirliği sağlamak için bazı stratejiler 

bulunmaktadır. Bu açıdan iç geçerlik yerine inandırıcılık, dış geçerlik 

yerine aktarılabilirlik, iç güvenirlik yerine tutarlık ve dış güvenirlik yerine 

teyit edilebilirlik kavramları kullanılmaktadır. Buradan hareketle bu 

çalışmada geçerlik ve güvenirliği sağlamada iç geçerliği (inandırıcılık) 

sağlamak için araştırmacılar dışında iki öğretim üyesi tarafından uzman 

incelemesi yapılmıştır. Dış geçerliği (aktarılabilirlik) sağlamak için amaçlı 

örneklem kullanılmıştır. İç güvenirliği (tutarlık) sağlamak için sorular 
katılımcılara benzer bir yaklaşımla sorulmuş, aynı şekilde kayıt edilmiş ve 

verilerin kodlanması sürecinde benzer yaklaşım uygulanmıştır. Dış 

güvenirliği (teyit edilebilirlik) sağlamak için elde edilen veriler ulaşılan 

sonuçlarla karşılaştırılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Çalışmanın 

bundan sonraki bölümünde araştırma bulgularına yer verilmiştir. 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Burdur ilinin spor turizmi potansiyelini konu ile ilgili uzmanların 

görüşlerinden yararlanarak değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmaya beş 
uzman katılmıştır.  Çalışmada katılımcıların isimlerine yer verilmemiş ve 

katılımcılar K1, K2 şeklinde kodlanmışlardır. Çalışmanın katılımcı profili 

Tablo 1’de yer almaktadır.  
 
Tablo 1. Katılımcı Profili 

Katılımcı 

Kodu 
Profil 

K1 42 yaş, erkek, akademisyen, turizm alanında profesör, doktora mezunu 
K2 31 yaş, kadın, önbüro müdürü, Konaklama İşletmeciliği Bölümü lisans 

mezunu 
K3 67 yaş, erkek, emekli öğretmen, TDF yürüyüş lideri, lisans mezunu 
K4 33 yaş, erkek, yamaç paraşütü pilotu, önlisans mezunu 
K5 47 yaş, kadın, Burdur İl KTB şube müdürü, yüksek lisans mezunu 

 
Çalışmada Burdur ilinin spor turizmi potansiyelinin konu ile ilgili 

uzman görüşlerinden yararlanılarak değerlendirilmesi amaçlandığı için 

Tablo 1’de katılımcıların detaylı profil bilgisine yer verilmiştir. Tablo 1’e 

göre çalışmanın katılımcıları ağırlıklı olarak 30 yaş üzeri, erkek, lisans 
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mezunu kişilerden oluşmaktadır. Katılımcıların tamamı Burdur ilinde 

ikamet etmekte ve faaliyetlerini Burdur ilinde sürdürmektedirler. 
Katılımcılara Burdur ilinde gerçekleştirilebilecek spor türleri, bu spor 

türleri için ihtiyaç duyulan alt yapı olanakları, Burdur ilinin spor turizmi 

potansiyeli ve Burdur ilinde spor turizmi faaliyetlerinin geliştirilmesine 

yönelik görüşleri sorulmuştur. Katılımcıların Burdur ilinde 
gerçekleştirilebilecek spor türlerine ilişkin görüşleri Tablo 2’de yer 

almaktadır. 
 
Tablo 2. Burdur İlinde Gerçekleştirilebilecek Spor Türleri 

Ana 
Tema 

Kategori Betimsel İfade/Kod f 

S
p

o
r 

T
ü

rl
er

i 

Yamaç 

Paraşütü 
Yamaç paraşütü olabilir. (K3, K4, K5) 

3 

Trekking Özellikle Antınyayla tarafları trekking için uygun. (K1) 
Biz zaten trekking yapıyoruz. Tabi ki öncelikle trekking 

diyorum. (K3) 
Trekking yapılabilir. (K4, K5) 

4 

Bisiklet  Doğru rotalar belirlenirse bisiklet de uygun. (K1) 
Çok ön planda olmasa da bisiklet de olabilir. (K2) 
Bisiklet olabilir. (K3, K5) 

4 

Kış Sporları Salda’da bir kayak merkezi var. Kış sporları yapılabilir. 

(K4, K5) 
2 

Su Sporları Bence Burdur Gölü’nde kano yapılması lazım. (K1) 
Kano, yelkenli su sporları yapılabilir. (K5) 
Yüzme olabilir. (K2) 
Burdur Gölü’nde su sporları yapılabilir. (K4) 

4 

Kara 
Sporları 

Futbol, voleybol, basketbol, tenis gibi sporlar olabilir. 
(K2) 

1 

Yağlı Güreş  Mesela Altınyayla ilçemizde güreş yapılıyor. (K5) 1 

 
Tablo 2’ye göre katılımcılar Burdur ilinde gerçekleştirilebilecek spor 

türlerine ilişkin ağırlıklı olarak (her biri için f:4) trekking, bisiklet ve su 
sporlarını önermişlerdir. Bu spor türlerinin yanı sıra yamaç paraşütü (f:3) 

dikkat çekici bir diğer öneridir. Burdur ilinde sınırlı düzeyde 

gerçekleştirilen yağlı güreş (f:1), kara sporları (f:1) ve kış sporları (f:2) ise 
düşük öneri oranına sahiptirler. Katılımcıların Burdur ilinde 
gerçekleştirilebilecek spor türleri için Burdur ilinde ihtiyaç olan alt yapı 

olanaklarına yönelik görüşleri Tablo 3’te yer almaktadır. 
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Tablo 3. Burdur İlinde Gerçekleştirilebilecek Spor Türleri İçin Alt Yapı İhtiyacı 
Ana 

Tema 
Kategori Betimsel İfade/Kod f 

A
lt

 Y
ap

ı 
İh

ti
y

ac
ı 

Alanların 

belirlenmesi 
Öncelikle rekreasyon alanlarının planlanması lazım. 

Yani hangi spor nerede yapılacak. (K1) 
Yüzme havuzu ihtiyacı var. (K2) 
Yamaç paraşütü için alanlar belirlenebilir. (K4) 

3 

Rotaların 

belirlenmesi 
Az önce de söyledim. Rotalar henüz belli değil. 

Mesela nerede bisiklet sürebilirim ya da trekking 

yapabilirim. (K1) 
Trekking için işaretlemeler yapılmadı. Kendimiz 

çizdiğimiz rotaları kullanıyoruz. Rotalar 

düzenlenmeli. (K3) 
Trekking rotaları belirlenmeli. (K4) 

3 

Sağlık 

olanaklarının 

iyileştirilmesi 

Sonuçta bu sporları yaparken sağlık olanaklarına da 

ihtiyaç olacak. Bunların da düzenlenmesi lazım. (K1) 1 

Konaklama 
olanaklarının 

iyileştirilmesi 

Örneğin; Salda’ya çok sayıda ziyaretçi geldiğini 

biliyoruz. Peki, ne kadarı konaklayabiliyor? Bu 

anlamda da eksikler var. İyileştirilmeli. (K1) 
Spor turizmi için tesisler yapılabilir. (K2) 
Konaklama ihtiyacı var. (K5) 

3 

Yeme-içme 

olanaklarının 

iyileştirilmesi 

Yeme-içme alanları yeterli değil. (K5) 
1 

Ulaşım, iletişim vb 

olanakların 

iyileştirilmesi 

Yollar, internet gibi olanakların geliştirilmesi lazım. 

Zaman zaman bu gibi konularda sıkıntı yaşıyoruz. 

İnternet hızı düşük olabiliyor mesela. (K2) 
1 

 
Tablo 3’e göre Burdur ilinde gerçekleştirilebilecek spor türlerine ilişkin 

alt yapı bakımından yapılması gereken çalışmalar arasında ağırlıklı olarak 

(her biri için f:3) bu sporların yapılacağı alanların belirlenmesi, rotaların 

belirlenmesi ve konaklama olanaklarının iyileştirilmesi önerileri 

bulunmaktadır. Öneriler arasında düşük düzeyde (her biri için f:1) olanlar 
ise sağlık olanaklarının iyileştirilmesi, yeme-içme olanaklarının 

iyileştirilmesi ve ulaşım, iletişim gibi olanakların iyileştirilmesidir. 

Katılımcıların Burdur ilinin spor turizmi potansiyeline ilişkin görüşleri 

Tablo 4’te sunulmuştur. 
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Tablo 4. Burdur İlinin Spor Turizmi Açısından Sahip Olduğu Potansiyel 
Ana 

Tema 
Kategori Betimsel İfade/Kod f 

B
u

rd
u

r 
İl

i 
S

p
o
r 

T
u
ri

zm
i 

P
o

ta
n
si

y
el

i 

Turizm 
merkezlerine 
yakınlık 

Burdur’un turizm anlamında Antalya, Denizli, Afyon, 

Muğla gibi gelişmiş destinasyonlara yakın olması bir 

avantaj. (K1, K5) 
Antalya’ya yakın olması bir avantaj. (K4) 

3 

Elverişli 

iklim 
koşulları 

Burdur’un iklim koşullarının iyi olduğunu düşünüyorum. 

Örneğin; otelimizde spor grupları kamp yapıyorlar. 

Uygun bir serinlik var. Mesela çok sıcak değil. (K2) 
1 

Elverişli doğa Trekking için Burdur uygun bir doğaya sahip. (K3) 
Doğası uygun. (K4) 
Başta Salda Gölü olmak üzere doğal güzelliklerimiz var. 

(K5) 

3 

Kültürel 

öğeler 
Çok ilgi çekici antik kentlerimiz ve müzelerimiz var. (K5) 

1 

Ulaşılabilirlik  Antalya ve Isparta havalimanlarına yakınız. Karayolu ile 

de ulaşım kolay. (K5) 
1 

 
Tablo 4’e göre Burdur ilinin spor turizmi açısından sahip olduğu iki 

önemli potansiyel (her biri için f:3) Antalya, Muğla gibi turizm 

merkezlerine yakınlık ve elverişli doğasıdır. Elverişli iklime sahip olması, 

kültürel öğeleri ve ulaşımın kolay olması ise Burdur iline spor turizmi 
faaliyetleri açısından avantaj sağlayan diğer etmenlerdir. Katılımcıların 

Burdur ilinin spor turizmi potansiyelinin geliştirilmesine yönelik 

görüşlerine Tablo 5’te yer verilmiştir.  
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Tablo 5. Burdur İlinin Spor Turizmi Potansiyelinin Geliştirilmesine Yönelik 

Öneriler 
Ana 

Tema 
Kategori Betimsel İfade/Kod f 

Ö
n

er
il

er
 

Sürdürülebilirlik Az önce kanodan bahsetmiştim. Burdur Gölü koruma 

altında, ki öyle de olmalı. Bu durumda motorlu su 

sporları hariç yapılabilir. Hem göl korunur, hem de 

ekonomik katkı sağlanır. (K1) 

1 

Taşıma 

kapasitesi 
Salda Gölü’nü günde kaç kişi ziyaret ediyor? Bunun 

gibi istatistikler vasıtasıyla günlük ziyaretçi sayısı 

belirlenebilir. Böylece aşırı ziyaretçi kaynaklı 

zararların da önüne geçilebilir. (K1) 

1 

Yerel halk Yerel halkın spor turizmi konusunda bilgilendirilmesi 

iyi olur diye düşünüyorum. Böylece bu gibi turizm 

faaliyetlerine de katılabilirler. (K2) 
Yerel halk da dâhil edilmeli. (K5) 

2 

Gençleri teşvik  Biz trekking yapıyoruz ve genelde emekliler katılıyor. 
Gençlerin de bu gibi etkinliklere katılımının 

sağlanması lazım. (K3) 
1 

Kampingler Kamp alanları oluşturulabilir. Çünkü bazı katılımcılar 

kamp yapmak isteyebiliyorlar. (K3) 
1 

Paydaşlarla 

işbirliği 
Biz bir dönem üniversite öğrencileri ile doğa yürüyüşü 

yapmıştık. Özellikle üniversite ile birlikte çalışmalar 

yapılabilir. (K3) 
Yerel yönetimlerin desteği alınmalı. (K4) 
Üniversite ve yerel yönetimlerle işbirliği yapılabilir. 

(K5) 

3 

Tanıtımlar Tanıtımlar iyileştirildiğinde yabancı ziyaretçiler de 

gelecektir. Mesela ben Salda’da yamaç paraşütü 

yapıyordum. Salda bilinen bir yer olduğu için 

yabancılar da katılabiliyordu. Ancak genel olarak 

Fethiye’nin gerisinde kalıyoruz yamaç paraşütü 

konusunda. (K4) 
Altınyayla ilçesindeki yağlı güreş etkinlikleri Kırkpınar 

örnek alınarak daha çok kişiye duyurulabilir ve 

çeşitlendirilebilir. (K5) 

2 

Uzmanlar Burdur’da spor turizmi faaliyetlerini yapacak kişilerin 

sayısının artması gerekiyor. Bu yönde çalışmalar 

yapılabilir. Sınırlı sayıda kişi ilgileniyor. (K4) 
1 

Bilimsel 
Etkinlikler 

Spor turizmi üzerine bir çalıştay yapılabilir (K5) 
1 

 
Tablo 5’ göre Burdur ilinin spor turizmi potansiyelinin geliştirilmesine 

yönelik önerilerde paydaşlarla işbirliği (f:3) öne çıkmaktadır. Katılımcılar 

özellikle paydaşlar arasında eğitim kurumlarının ve yerel yönetimlerin 

önemini vurgulamışlardır. İkinci sırada (her biri için f:2) ise yerel halkın 

katılımının sağlanması ve tanıtımların arttırılmasına dikkat çekilmektedir.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Çalışmada Burdur ilinin spor turizmi potansiyelinin yarı yapılandırılmış 

görüşme formu vasıtasıyla konu ile ilgili uzmanların görüşleri alınarak, 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Burdur ilinde ikamet eden 
ve faaliyetlerini Burdur ilinde gerçekleştiren beş uzmanın görüşleri 

alınmıştır. Çalışmaya dâhil edilen uzmanlar akademisyen, yamaç paraşütü 

pilotu, TDF yürüyüş lideri, önbüro müdürü ve Burdur İl KTB şube 

müdüründen oluşmaktadır. 
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Budur ilinde 

gerçekleştirilebilecek spor türleri arasında yamaç paraşütü, trekking, 

bisiklet, kış sporları, su sporları, kara sporları ve yağlı güreş 

sayılabilmektedir. Bu spor türlerinin gerçekleştirilebilmesi için Burdur 
ilinde alt yapı olanakları bakımından konaklama, yeme-içme, ulaşım, 

internet bağlantısı, iletişim, sağlık gibi unsurların geliştirilmesi ve bu spor 

türlerinin yapılabileceği alanlar ile rotaların belirlenmesi gerekmektedir.  
Sonuç olarak Burdur ili Antalya, Muğla gibi turizm merkezlerine yakın 

olması, elverişli iklim ve doğa koşullarına sahip olması, çeşitli kültürel 

öğelere sahip olması ve çeşitli illerin kavşak noktasında yer alması 
nedeniyle spor turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu 
potansiyelin verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi için sürdürülebilirlik 

anlayışı çerçevesinde paydaşlarla ortak kararlar alınarak bilimsel 

etkinlikler düzenlenebilir, tanıtımlar arttırılabilir, spor turizmi konusunda 
eğitimler verilerek yerel uzmanlar yetiştirilebilir, yerel halkın özellikle de 

gençlerin katılımını sağlamak amacıyla bilinçlendirici çalışmalar 

yapılabilir. Yanı sıra yine sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde günlük 

ziyaretçi sayısı sınırlandırılarak, özellikle Salda Gölü gibi doğal alanların 

korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması sağlanabilir. Doğal alanlarda 

gerçekleştirilen spor türleri göz önüne alındığında kamping, glamping gibi 

farklı konaklama olanakları sunulabilir. 
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ÖZET 
Dünyada yaklaşık beş milyar insan internet kullanmaktadır. İnternet 
kullanımının yaygınlaşması sosyal medyada, bloglarda ve çeşitli 

sitelerde son kullanıcının ürün ve hizmetler hakkında yorumlar 

yapabilmesi sağlamıştır. Yapılan bu yorumlar turistlerin destinasyon, 

otel ve gezi güzergahı seçimlerinde etkili olmaktadır. Bu çalışmanın 

amacı Airbnb’de listelenen ve Antalya’da bulunan tesisler hakkında 

yapılmış olan yorumları inceleyerek ziyaretçilerin memnun kaldıkları ve 

şikâyetçi oldukları kategorileri belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, 

Antalya ile ilgili 24.05.2022 tarihine kadar yapılmış olan yorumlar 
Python programlama dili yardımıyla indirilmiştir. Toplam 2.526 
yoruma içerik analizi uygulanarak alt kategoriler ve temalar 
belirlenmiştir (konaklama hizmetleri, çevresel faktörler, fiziksel 

özellikler, ev sahibi, fiyat ve uyuşma). Airbnb platformu üzerinden 
yapılmış bu yorumların incelenmesi, şikâyet ve memnuniyetlerinin 
ortaya konması, ev sahiplerinin mevcut durumunu görmesine yardımcı 

olacaktır.  Böylece Airbnb ev sahipleri daha rasyonel kararlar ile rekabet 
stratejileri geliştirebileceklerdir. 
Anahtar Kelimeler: Airbnb, Çevrimiçi yorum, İçerik analizi, Paylaşım 

ekonomisi, Antalya. 
 
RESEARCH ON AIRBNB REVIEW: THE CASE OF ANTALYA 

 
ABSTRACT 
There are almost five billion people in the world use the internet. The 
widespread use of internet has enabled the end user to make comments 
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about products and services on social media, blogs and various sites. These 
comments have influence on tourists' choice on destination, hotel, tour 
route. The aim of this study is to determine the categories that visitors were 
satisfied with and complain about by examining the comments made about 
the facilities listed on Airbnb and located in Antalya. In line with this 
purpose, the comments made until 24.05.2022 about Antalya downloaded 
with the help of Python programming language. Sub-categories and themes 
were determined by applying content analysis to 2.526 comments 
(accommodation services, environmental factors, physical features, host, 
price and match). Examining these comments on the Airbnb platform, 
finding out the complaints and satisfactions will help the Airbnb hosts to 
see the current situation. Thus, Airbnb hosts will be able to develop 
competitive strategies with more rational decisions. 
Keywords: Airbnb, Online comment, Content analysis, Sharing economy, 
Antalya. 
 
1. GİRİŞ 

Yeni bir iş modeli olan paylaşım ekonomisi, geleneksel otelcilik 

sektörüyle farklılaştırma stratejisi kullanarak rekabet etmektedir (Güçlü, 

Roche ve Marimon, 2020). Paylaşım ekonomisi modelinin 

yaygınlaşmasıyla birlikte Airbnb, otelcilik sektöründe çevrimiçi alternatif 
konaklamanın öne çıkan önemli örneklerinden birisi haline gelmiştir (Ju, 
Back, Choi ve Lee, 2019). Airbnb konaklama pazarında düşük bütçeli 

otellerden lüks otellere, bağımsız otellerden zincire otellere kadar her türlü 

konaklama işletmesiyle rekabet etmekte ve farklı istek ve beklentileri olan 

turistlere hizmet vermektedir (Kiatkawsin, Sutherland ve Kim, 2020).  
Bireyler arası mal ve hizmet paylaşımı güncel bir olgu değildir. Fakat 

internetin gelişmesi ve kullanıcı sayısının artması ve buna bağlı olarak 

çevrimiçi platformların oluşumu, paylaşımı eskiye göre daha kolay hale 

getirmiştir. Son on yılda, paylaşım ekonomisi bağlamında birçok şirket ve 

web sitesi kurulmuştur. Bu platformlardan turizm sektöründe en tanınmış 

olanı ve insanların konaklama rezervasyonu yapabilecekleri bir platform 
olan Airbnb’dir (Cesarani ve Nechita, 2017). 

Airbnb’yi alternatif konaklama hizmetlerinden faydalanmak isteyen 

turistler ortaya çıkmıştır (Güçlü ve diğerleri, 2020). San Fransico’da iki 

gencin oturma odalarını yabancılara gecelemeleri için kiraya vermeleri, 

konaklama sektörünü yeniden şekillendirmeye başlamıştır (Thomsen ve 
Jeong, 2021). Devrim niteliğindeki bu hareket neticesinde ortaya çıkan 

platformlardan birisi olan, 2008 yılında kurulan ve küresel düzeyde 

ağırlama hizmetleri sunan Airbnb’dir (Güçlü ve diğerleri, 2020). 
Günümüzde Airbnb, dünya genelinde yedi milyon evi bünyesinde 
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listelemekte ve yıllık dört ila beş milyar dolar gelir elde etmektedir 

(Vassilikopoulou, Kamenidou ve Priporas, 2022). 

Şekil 1. Paylaşım Ekonomisi Modeli; Airbnb Kullanım Örneği (Lamtzidis, 2019) 
 
Paylaşım Ekonomisi Airbnb veya Uber gibi şirketler tarafından popüler 

hale getirilmiş bir kavramdır (Hamari, Sjöklint ve Ukkonen, 2016). Şekil 

1’de görüldüğü üzere paylaşım ekonomisinin temel varsayımı, hizmetlerin 

ve malların çalışanları olan şirketler tarafından değil, kullanılmayan 

kaynaklarını diğer kişilere kiralayan kişiler tarafından merkezi olmayan bir 

şekilde dağıtılabileceğidir. Şekilde 1’de bireyler evlerini (veya bir kısmını) 

kullanmadıkları zaman kiralama yapabilmektedir. Şekil modelin aynısı 

olmakla birlikte diğer platformlarda da kişiler istedikleri zaman taksi 
şoförü olarak çalışarak, arabalarının kullanılmayan koltuklarını 

kiralayabilmektedir (Uber, Lyft, Blablacar vb.). Şekil 1 değer zincirinin her 

iki tarafındaki kişiler için pazara erişim sağlayan Airbnb için "Paylaşım 

Ekonomisi" modelini göstermektedir. 
Satın alınan bir ürün veya hizmet hakkında yapılan olumlu veya 

olumsuz yorumlar, geleneksel pazarlama yöntemlerinden daha önemli hale 

gelmiştir. Bireyler, yapılan yorumlar sayesinde satın almak istedikleri 

ürünler hakkında gerçek bilgiye ulaşabilmektedirler (Barbosa, 2019). 
Çevrimiçi tüketici yorumlarını, nihai kullanıcıların ürün veya hizmetlerden 
elde ettikleri deneyime dair bilgileri paylaştıkları içerikler olarak 

tanımlamak mümkündür (Erdil, 2014). Günümüz bilgi çağında başta 

tanıdığımız kişiler olmak üzere çevrimiçi platformlardaki yorumlara 
verilen önem giderek artmıştır. Turizm, seyahat, eğlence, teknolojik aletler, 
elektronik cihazlar ve diğer tüketici ürünleri için satın alma kararında 

çevrimiçi yorumlar oldukça önemlidir (Gavilan ve diğerleri, 2018). 
Özellikle olumsuz yorumlar, potansiyel tüketicinin kararını olumlu 
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yorumlardan daha fazla etkilemektedir (Vassilikopoulou ve diğerleri, 

2022). Ayrıca bireylerin neden bu tür platformları tercih ettiklerinin 

anlaşılması açısından da yapılan çevrimiçi yorumlar oldukça önem arz 

etmektedir (Thomsen ve Jeong, 2021). Bu bağlamda, ilgili alanyazında 

platformda yapılan yorumları inceleyerek bireylerin deneyimlerine ilişkin 

olumlu ve olumsuz faktörleri, platformu tercih etme nedenleri, tekrar satın 

alma veya almama niyetleri, vb. gibi konularda çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir (Örn. Aydın ve Aydın, 2019; Barbosa, 2019). Buradan 
hareketle çalışmanın temel amacı Airbnb’de listelenen ve Antalya’da 
bulunan tesisler hakkında yapılmış olan çevrimiçi yorumları inceleyerek 
kullanıcıların memnun kaldıkları ve şikâyetçi oldukları konuları 

belirlemektir. 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI 
2.1. Airbnb 

Gelişmekte olan akıllı turizm konseptinin itici güçlerinden birisi olan 

Airbnb, en yalın haliyle, odalarını kiraya vermek isteyen bireyler ile kiralık 

oda arayan ziyaretçileri bir araya getiren bir aracı kuruluş olarak faaliyet 

göstermektedir (Kiatkawsin ve diğerleri, 2020). Platformda mülkün 

tamamı kiraya verilmektedir. Ancak mülkte yer alan odaların kiraya 

verilmesi veya odaların paylaşılması gibi durumlar da 

gerçekleştirilmektedir (Barbosa, 2019). 
Bireylerin alışkanlıklarında meydana gelen değişimler, Airbnb’nin 

bilinirliğini artırmıştır (Cruz ve Freitas, 2021). Ücret, hizmet kalitesi ve 
tesisin popülerliği gibi unsurlar, tüketicilerin Airbnb hizmeti satın alma 

süreçlerinde göz önünde bulundurdukları unsurlardır (Lin, Qiu Zhang, 
Hung, Lin ve Fan, 2019). Bireylerin geleneksel konaklama hizmetlerinin 
yerine Airbnb’yi tercih etmelerin başlıca sebebinin, hizmetlerin maliyeti 
olduğu belirtilmektedir. Öyle ki Airbnb hizmetlerinin geleneksel 

konaklama hizmetlerinden yaklaşık %20 daha ucuz olduğu ileri 

sürülmektedir (Barbosa, 2019). Bu sebeple, örneğin 2016 yılında yapılan 

bir çalışmada, ABD’de Airbnb işletmelerinin günlük ortalama doluluk 

oranları otel işletmelerinin doluluk oranlarından yüksek olduğu ifade 

edilmiştir (Liang, Choi ve Joppe, 2018, s. 78).  
Deneyimlerle ilgili yapılmış olan çevrimiçi yorumlar, satın alma 

kararını etkileyen en güçlü ve güvenilir bilgi kaynaklarından birisi olarak 

kabul edilmektedir (Vassilikopoulou ve diğerleri, 2022). Dolayısıyla 

Airbnb hizmetleri hakkında yapılan olumlu-olumsuz yorumlar, platformda 
yer alan evlerin tercih edilme veya edilmeme durumlarında etkili 

olabilmektedir (Demirdelen, Dinçer ve İstanbullu Dinçer, 2021). Çevrimiçi 

yorumlar, Airbnb’de tesis seçim sürecinde, potansiyel misafirler için 

oldukça önemlidir (Vassilikopoulou ve diğerleri, 2022).  
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2.2. Konaklama Sektöründe Çevrimiçi Yorumların Analizi 
Kullanıcıların deneyimleriyle ilgili yapmış oldukları yorumlarda 

ağırlıkla hangi konulardan bahsettiklerini belirlemek için yapılan 

çalışmalarda, konaklanan yer (Aydın ve Aydın, 2019; Kiatkawsin ve 

diğerleri, 2020; Rodrigues, 2021; Thomsen ve Jeong, 2021), konaklanan 
yerin konumu (Aydın ve Aydın, 2019; Cruz ve Freitas, 2021; Rodrigues, 

2021; Thomsen ve Jeong, 2021),  konaklanan yerin diğer gerekli alanlara 

(metro, durak, alışveriş merkezi vb.) yakınlığı, konaklanan yerin yönetimi 

(Kiatkawsin ve diğerleri, 2020), ev sahibi (Aydın ve Aydın, 2019; Cruz ve 

Freitas, 2021; Rodrigues, 2021; Thomsen ve Jeong, 2021), deneyimlenen 
hizmetlerin tavsiye edilmesi (Aydın ve Aydın, 2019; Rodrigues, 2021; 

Thomsen ve Jeong, 2021) rahatlık (Cruz ve Freitas, 2021), temizlik (Cruz 
ve Freitas, 2021; Thomsen ve Jeong, 2021), rezervasyon, iletişim, iç 

mekân, yemek, semt, gürültü, alışveriş, çevre, ulaşım ve seyahat 

(Rodrigues, 2021) faktörlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. 
Airbnb kullanıcılarının memnuniyet düzeylerine etki eden faktörleri 

belirlemek amacıyla yapılmış çalışmalarda, ev sahibi, konaklanan yer ve 

özellikleri, konum (Barbosa, 2019; Cheng ve Jin, 2019), muhit, (Barbosa, 
2019), ücret (Barbosa, 2019; Madhi ve Alhammah, 2021) değer, temizlik, 

check-in hizmetlerinin kolaylığı, ilgili evin puanı ve ev ile ilgili 

açıklamaların doğruluğunun kullanıcı memnuniyetini etkilediği sonucuna 
(Madhi ve Alhammah, 2021) ulaşılmıştır. Kullanıcıların rahatsız/şikâyetçi 
oldukları faktörleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda ise, 
konum (Vassilikopoulou ve diğerleri, 2022), gürültü (Cheng ve Jin, 2019), 
tesis ve ev sahibi (Demirdelen ve diğerleri, 2021; Vassilikopoulou ve 

diğerleri, 2022) konularına değinildiği tespit edilmiştir. 
 
3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Çalışmada, Antalya’da bulunup Airbnb’de faaliyet gösteren tesislere 

yapılan yorumlar incelenmiştir. Bu doğrultuda nitel yöntem temel alınarak, 

içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın yapıldığı tarihte Antalya’da 269 

adet Airbnb evi bulunmaktadır. Bu evlerden 186 adedine toplamda 2.558 
yorum yapıldığı belirlenmiştir. Bu yorumlardan bazıları İngilizce ve Rusça 

dillerinde olup Türkçe’ye çevrilmişlerdir. İngilizce yorumların çevirileri 

yazarlar tarafından, Rusça yorumlar ise alanında uzman ve Rusça ders 

verme yetkinliği bulunan uzman tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada kullanılan veri kazıma (Web Scraping) işlemi özel araçlar 

yardımıyla web sitelerinden bilgi çıkartmanın tekniğidir. Web sitelerinde 

bulunan açık veriler, kısıtlayıcı kullanım koşullarına tabi olmaksızın herkes 

tarafından ücretsiz olarak kullanılabilirler (Fermoso, Mateos, Beato, ve 
Berjón 2015; Longhi, Titz, ve Viallis, 2014). Türkiye’de kişisel verilerin 

koruması hakkındaki Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
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Kanunu’dur. Kanuna göre kişisel veriler ancak kişinin onayı veya bir 

hukuka uygunluğunun olması durumunda işlenebilmektir. Fakat büyük 

verilerin en önemli özelliği büyük hacimli verilerden oluşmalarıdır. Büyük 

verilerde olabildiğince fazla verinin toplanması ve işlenmesi amaçtır ve bu 

verilerin toplandığı kişilerin rızasının alınması mümkün olmamaktadır 

(Gölcük, 2022). Bununla birlikte Avrupa Konseyi’nce 1981’de kabul 

edilen 108 Sayılı “Kişisel Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tabi 

Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına Dair Sözleşme” kişisel 

verilerin korunması hususunda kişilerin bilgi edinme hakkını 

öngörmektedir. Bu sözleşme bütün dünyada kişisel verilerin korunması 

hususunda hukuki düzenlemeler için örnek teşkil etmektedir. Türkiye ise 

108 Sayılı Sözleşme’yi 2016’da yürürlüğe koymuş ve Sözleşme’nin tarafı 

olmuştur (T.C. Adalet Bakanlığı, 2016). Sözleşme maddeleri 

incelendiğinde bu araştırmada kişisel verileri ifşa edici herhangi bir içerik 

olmayıp sözleşmeye ve yasalara uygun olarak hareket edilmiştir. 
İnternet sitelerinden veri kazıma işlemleri için kazıma yapılacak internet 

sitesinin araştırmaya uygun ve yeterli veriyi içermesine dikkat edilmiştir. 

Bu gibi özellikleri içermesinden dolayı bu araştırmada Airbnb platformu 

hedef kazıma işlemi için seçilmiş ve Python programlama dilinde kazıma 

kodları oluşturulmuştur. Bu araştırmada kullanıcı dostu bir dil olmasından 

dolayı Python 3 sürümü kullanılmıştır. Python dilinde kodları oluşturmak 

için Jupyter Notebook programı kullanılmıştır. Jupyter Notebook internet 

tarayıcısı yardımıyla notebook belge formatındaki kodları düzenlemek ve 

çalıştırmak için geliştirilmiş web tabanlı bir uygulamadır. 
Ayrıca verilerin kazımında Python kütüphanesinde bulunan 

BeautifulSoup ve Selenium yazılımıyla veri kazıma yapılmıştır. 

BeautifulSoup, HTML ve XML dosyalarından veri kazımak kullanılan için 

bir Python paketidir. Selenium, Google Chrome veya Internet Explorer gibi 
bir web tarayıcısında kullanıcıların programlayarak web sitesinde gezinme 

sürecini otomatikleştirmesine olanak tanıyan Python paketidir. Python 
kütüphanesinden indirilen paket programların da yardımıyla araştırma 

verileri 24.05.2022 tarihinde her bir Airbnb evine ait ayrı bir Excel dosyası 

olmak üzere indirilmiştir. 
Analizlerde, tek kelimelik (örn. süper) veya genel ifade içeren yorumlar 

(örn. her şey çok iyi. Herkese tavsiye ederim) kapsam dışında tutulmuştur. 

Toplamda 2.526 yoruma içerik analizi uygulanmıştır. İçerik analizinde ilk 

olarak kategoriler belirlenmiştir (örn. küçük oda, yabancı dil vb.). 

Sonrasında, kategorilerin oluşturduğu temalar belirlenmiştir. Kategori ve 

tema belirleme sürecinde literatürde yer alan çalışmalardan 

faydalanılmıştır (örn. Aydın ve Aydın, 2019; Gözde ve diğerleri, 2021). 
Böylelikle literatürle tutarlılığın sağlanması amaçlanmıştır. Elde edilen 
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kategoriler arasında 30’u olumlu, 19’u olumsuz olmak üzere toplam 49 

kategori (bkz. Tablo 1 ve Tablo 2) elde edilmiştir. 
 
4. BULGULAR 

Olumlu yorumlara ilişkin yapılan analizde, altı tema altında toplam 30 

olumlu kategori belirlenmiştir (Tablo 1). Yapılan yorumlarda en sık 

görülen tema konaklama hizmetleri ile ilgilidir. Konaklama hizmetleri 
teması ziyaretçinin konaklama esnasında ihtiyaç duyduğu somut ve soyut 

unsurlar için kullanılmıştır. Bu tema altında temizlik, yemek, konfor ve 
personel ile ilgili kategorilere sıklıkla yer verildiği görülmüştür. Diğer 

yandan, nispeten daha az sayıda yorumda yer verilse de ev sahibinin giriş-
çıkış saatlerinde esnek olması ve evcil hayvan kabul etmesi ziyaretçiler için 

dikkat edilen konular olduğu gözükmektedir.  Çevresel unsurlar konaklama 
hizmetlerini doğrudan etkilemese de ziyaretçinin seyahat deneyimi 
üzerinde etkili olan faktörler için kullanılmıştır. Çevresel unsurlar temasına 

ilişkin konum kategorisi ziyaretçiler tarafından özellikle vurgulanmıştır. 
Konum ile beraber manzara ve sessizlik konuları da diğer sıklıkla 

bahsedilen kategoriler olmuştur. Çevrenin güvenli olması ziyaretçilerin 

önemsediği diğer bir özelliktir.  Yapılan yorumlarda, ev sahibine ilişkin de 
önemli sayıda içeriğe yer verildiği görülmüştür. Özellikle ev sahibinin 

misafirperver ve yardımsever olmasına yönelik ifadeler oldukça fazladır. 

Fiziksel özellikler ise oda ya da dairenin fiziki olarak durumunu ifade 
etmektedir. Bu tema altında en sık görülen kategori tasarım olmuştur. 

Ayrıca oda, banyo, yatak ve lavabo gibi yerlerin fiziki olarak büyük olması 

da ziyaretçiler tarafından dikkat edilen konular olmuştur. Az sayıda misafir 

asansör bulunmasının olumlu yönlerinden bahsetmiştir. Fiyat teması 

altında ise uygun fiyat ve fiyat/fayda kategorileri yer almıştır. Uyuşma 

teması ise görsellerde yer alan ile gerçekte var olanın benzer olmasını ifade 

etmektedir.  
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Tablo 1. Olumlu Yorumlara ilişkin kategori ve temalar 
Tema Kategori Sıklık % Açıklama 

Konaklama 
hizmetleri 

Temizlik 745 31 
Odanın ya da evin temiz ve 

hijyenik olmasını ifade eder. 

Yemek 413 17 
Sunulan kahvaltı, öğlen ve akşam 

yemeklerini ifade eder. 

Konfor 378 15 
Odada ya da evde bulunan 
unsurların rahatlığını ifade eder. 

Personel 360 14 
Çalışanların misafirlere karşı 

tutumunu ifade eder. 

Donanım 261 11 
Odada ya da evde bulunan araç 

gereçleri temsil eder. 

İkram 88 3,6 
Özellikle chenk-in esnasında ya 
da odada ikram edilen yiyecek ve 
içecekleri ifade eder. 

İnternet 85 3,5 
İnternetin hızlı ve kesintisiz 

olmasını ifade eder. 

Hizmet 50 2 
Genel olarak sunulan hizmeti 
ifade eder. 

Esneklik 34 1,4 
Ev sahibinin check-in ve check-
out saatlerinde esnek olmasını 

ifade eder. 

Hayvan dostu 12 0,4 
Evcil hayvanların kabul 

edilmesini ifade eder. 

Çevresel 

unsurlar 

Konum 1409 69 
Tesisin yerinin, sahile, 
marketlere, duraklara vb. yerlere 
yakınlığını ifade eder. 

Manzara 265 13 
Odadan, balkondan ya da terastan 
sahip olunan görünümü ifade eder. 

Sessizlik 181 9 
Odanın ya da bölgenin gürültüsüz 

olmasını ifade eder. 

Doğa 107 5 
Konaklanan yerin içinde 

bulunduğu çevreyi (ormanlık, 

bahçe, ağaçlık vs.) ifade eder. 

Atmosfer 54 3 
Oda ve dairenin ortamını, 

ambiyansını ifade eder.  

Güvenli 18 1 
Oda ya da dairenin güvenli 

olmasını ifade eder.  

Ev sahibi 

Misafirperver 748 50 
Ev sahibinin anlayışlı, hoşgörülü 

ve güler yüzlü olmasını ifade eder. 

Yardımsever 416 27 
Ev sahibinin misafire her konuda 
yardımcı olması ve yardım teklif 

etmesini ifade eder. 

İletişim 192 13 
Ev sahibinin gelen mesajlara, e-
maillere hızlı ve tatmin edici 

cevap vermesini ifade eder.  

Rehberlik 93 6 
Ev sahibinin destinasyon ve çevre 

ile alakalı öneri ve bilgi vermesini 

ifade eder. 
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Yabancı dil 49 3 
Ev sahibinin yabancı dil bilmesini 

ifade eder. 

Fiziksel 
özellikler 

Tasarım 251 64,4 
Konaklama yerinin dekorasyonu, 
kullanılan eşyaların uyumunu 

ifade etmektedir. 
Büyük 

oda/banyo/yatak 
74 18,8 

Oda, banyo ve yatağın fiziksel 

olarak geniş olmasını ifade eder. 

Balkon 38 9 
Konaklama yerinde balkon 
bulunmasını ifade eder. 

Park yeri imkânı 18 4 
Konaklama yerinin sağladığı ya 

da çevrede kolayca park yeri 

bulunmasını ifade eder. 

Yeni olması 8 2 
Odanın ya da evin yeni olmasını 

ifade eder. 

Asansör 3 0,7 
Konaklama yerinde asansör 

bulunmasını ifade eder. 

Fiyat 
Uygun fiyat 125 52 

Alınan hizmet karşılığında 

ödenen bedelin uygun olduğunu 

ifade eder. 

Fiyat/fayda 117 48 
Ödenen bedelin alınan hizmeti 

karşıladığını ifade eder. 

Uyuşma Uyuşma 67 100 
Web sitesinde paylaşılan içerik ve 

görsellerin gerçeği yansıtmasını 

ifade eder. 

 
Olumsuz yorumlar incelendiğinde, altı tema altında 19 kategori 

belirlenmiştir. Ziyaretçilerin konaklama hizmetleri temasına ilişkin daha 

fazla olumsuz yorum yaptığı tespit edilmiştir. Bu tema altında en fazla 

olumsuz yorumun kirlilik ile ilgili olduğu görülmüştür. En az olumsuz 
yorumun yapıldığı konu ise haşere olmuştur. Çevresel unsurlar ile ilgili 

olarak ise gürültü en dikkat çekici olumsuz yorum olurken, konum ve 
ulaşım zorluğu ile ilgili daha az olumsuz yorum yapıldığı görülmüştür. 
Fiziksel özellikler temasında ise oda, banyo, lavabo ve yatağın küçük 

olması en sık görülen kategori olmuştur. Diğer yandan, yabancı dil eksikliği 
ve kötü iletişim ev sahibi teması altında bulunan olumsuz kategorilerdir. 

Son olarak uyuşmazlık ve pahalılık ziyaretçiler tarafından ifade edilen 

olumsuz yorumlar olmuştur. 
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Tablo 2. Olumsuz yorumlara ilişkin kategori ve temalar 
Tema Kategori Sıklık % Açıklama 

Konaklama 
hizmetleri 

Kirlilik 65 30 
Odanın ya da evin temiz ve 

hijyenik olmamasını ifade 

eder. 

Eksik donanım 49 23 
Tesiste bulunan araç 

gereçlerin eksik ve yeterli 

olmadığını ifade eder. 

İnternet yok/yavaş 37 17 
İnternetin olmamasını ya 

da yavaş olmasını ifade 

eder. 

Sıcak su sorunu 19 9 
Banyoda sıcak su 

olmamasını ifade eder. 

Bozuk araç-gereç 19 9 
Mevcut araç gereçlerin 

kullanılamayacak düzeyde 

olmasını ifade eder. 

Kötü hizmet 11 5 
Genel olarak sunulan 
hizmetin kötü olmasını 

ifade eder. 

Yemek çeşitliliği 9 4 
Sunulan yemeklerin çeşit 

olarak az olmasını ifade 

eder. 

Haşere 7 3 
Oda veya evde görülen 

böcekleri ifade eder. 

Çevresel 

unsurlar 

Gürültü 125 92 

Odanın ya da bölgenin 

rahatsız edici şekilde 

gürültülü olmasını ifade 

eder. 

Konum 7 5 
Tesisin konum olarak 
uygun olmayan yerde 
olduğunu ifade eder. 

Ulaşım zorluğu 4 3 
Tesisin bulunduğu konum 

itibariyle ulaşımın zor 

olmasını ifade eder. 

Fiziksel 
özellikler 

Küçük 

oda/banyo/lavabo/yatak 
78 62 

Oda, banyo, mutfak, yatak 
gibi yerlerin fiziksel olarak 
küçük olmasını ifade eder. 

Park yeri eksikliği 17 13,6 

Konaklama yerinin 
sağladığı ya da çevrede 

kolayca park yeri 
bulunmamasını ifade eder. 

Eski olması 17 13,6 
Odanın ya da evin eski 
olmasını ifade eder. 

Asansör olmaması 13 10,4 
Konaklama yerinde 
asansör bulunmamasını 

ifade eder. 

Ev sahibi Yabancı dil eksikliği 31 91 
Ev sahibinin yabancı dil 

bilmemesini ifade eder. 
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Kötü iletişim 3 9 

Ev sahibinin gelen 
mesajlara, e-maillere yavaş 

ve tatmin edici şekilde 

cevap vermemesini ifade 
eder.  

Uyuşma Uyuşmazlık 26 100 
Web sitesinde paylaşılan 

içerik ve görsellerin gerçeği 

yansıtmamasını ifade eder. 

Fiyat Pahalı 3 100 
Alınan hizmetin ödenen 

bedeldi karşılamadığını 

ifade eder. 

 
5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmanın temel amacı Antalya’da bulunan ve Airbnb platformunda 
listelenen daire/ev/odalar hakkında yapılmış olan çevrimiçi yorumları 

inceleyerek kullanıcıların memnun kaldıkları ve şikâyetçi oldukları 

konuları belirlemektir. Bu temel amaç doğrultusunda, platformda Antalya 

ile ilgili kullanıcılar tarafından yapılmış yorumlar indirilmiştir. Analize 

uygun olan 2.526 adet yorum, içerik analizine tabi tutularak kategori ve 
temalar belirlenmiştir. 

Yapılan çalışmada, Airbnb kullanıcılarının almış oldukları hizmetlere 

yönelik deneyimlerini paylaştıkları olumlu ve olumsuz yorumlarda 

genellikle konaklama hizmetleri, çevresel unsurlar, fiziksel özellikler, ev 

sahibi, uyuşma ve fiyat konularına vurgu yaptıkları belirlenmiştir. 

Çalışmadan elde edilen bu bulgu, önceki yıllarda benzer konuda yapılan 

çalışmaların sonuçlarıyla uyumludur (Aydın ve Aydın, 2019; Cruz ve 

Freitas, 2021; Kiatkawsin ve diğerleri, 2020; Rodrigues, 2021; Thomsen 

ve Jeong, 2021). 
Çalışmada kullanıcıların yapmış oldukları yorumlarda çoğunlukla 

konaklama hizmetlerine yönelik olumlu görüşler paylaştıkları sonucuna 

ulaşılmıştır. Konaklama hizmetleri kapsamında genellikle temizlik, yemek, 

konfor ve personel konularına değindikleri belirlenmiştir. Yorumlarda 
olumlu görüşler paylaşılan diğer konular ise konum, manzara ve sessizlik 

(çevresel unsurlar), misafirperverlik ve yardımseverlik (ev sahibi) 

konularıdır. Elde edilen bu sonuçlar, benzer çalışmaların bulgularıyla 

benzerlik göstermektedir (Barbosa, 2019; Cheng ve Jin, 2019; Madhi ve 
Alhammah, 2021). 

Çalışma kapsamında kullanıcıların yapmış oldukları yorumlarda 
şikâyetlerini belirttikleri en önemli konunun konaklama hizmetleri olduğu 

belirlenmiştir. Konaklama hizmetleriyle ilgili vurgu yapılan en önemli 

husus kirlilik konusudur. Yorumlarda olumsuz görüşlerin paylaşıldığı 

diğer önemli konuların ise gürültü (çevresel unsurlar), oda, banyo, lavabo 
ve yatağın küçük olması (fiziksel özellikler), yabancı dil eksikliği ve kötü 

iletişim (ev sahibi) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada elde edilen bu 
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bulgular, önceki yıllarda yapılan çalışmaların sonuçlarını desteklemektedir 
(Cheng ve Jin, 2019; Demirdelen ve diğerleri, 2021; Vassilikopoulou ve 

diğerleri, 2022). 
Covid-19 pandemisiyle beraber hijyen kuralları Airbnb kullanıcıları için 

oldukça önemli bir hal almıştır. Airbnb ev sahiplerinin evlerinin temizliğe 

ayrı bir önem göstermesi gerekliliği bu çalışmayla bir kez daha 

kanıtlanmıştır. Ayrıca Airbnb ev sahiplerinin oda eşyalarında eskime ya da 

eşyaların işlevini kaybetmesi gibi durumlarda bu eşyaları değiştirilmesi 

önerilmektedir. Airbnb ev sahiplerinin evleri hakkında gerek oda 

görsellerini ya da içeriksel ifadeleri eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak 

Airbnb sitesine yüklemeleri kendilerine yapılacak olan yorumlarda pozitif 
olarak geri dönecektir. 

Gelecek yıllarda yapılacak olan çalışmalarda, benzer bir yöntem 

kullanılarak Türkiye’nin diğer önemli turizm destinasyonlarıyla ilgili 

çalışmalar yapılabilir. Kullanıcıların hizmetlere yönelik memnun oldukları 

ya da şikâyetçi oldukları konularda farklılık olup olmadığı incelenebilir. 
Airbnb kullanıcılarıyla derinlemesine mülakatlar yapılarak, aldıkları 

hizmetlere ilişkin görüşleri daha detaylı incelenebilir.  
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ÖZET 
Vegan temelli diyetler her türlü hayvansal gıda yemeyi ret eden ve etik, 
sağlık, ekolojik ve sosyolojik nedenlerden dolayı tercih edilen bir beslenme 

alışkanlığıdır. Bu popüler beslenme türü günümüzde amatör ve profesyonel 

sporcular tarafından da benimsenen ve giderek yaygınlaşan bir beslenme 

alışkanlığıdır. Bu araştırma ile alanyazında vegan beslenme ve sporcu 
performansı ilişkisini ele alan yerli ve yabancı araştırmalar sistematik 

derleme tekniği ile incelenmiştir. Önceki araştırma bulgularından hareketle 

vegan beslenmenin sporcu performansı üzerinde olumsuz kesin bir 

etkisinin ya da performans açısından düşüşe yol açması gibi bir sonucun 

kanıtlanmadığı, aksine atletik performans, dayanıklılık sporlarında 

gelişmiş performans, kardiyovasküler sağlık ve sakatlık sonrası 

hızlandırılmış iyileşme gibi kriterler açısından avantaj sağlayabileceği 

ifade edilmiştir. Bu bulgular, amatör ve profesyonel sporcuların konaklama 

ve yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayacakları turizm işletmeleri açısından 

önem taşımaktadır. Bilhassa spor turizmi destinasyonlarında hizmet veren 

işletmeler için, vegan sporcular gerçeğini görmek ve sporcular için vegan 
beslenmenin bir akımdan ziyade performans ve sağlık açısından taşıdığı 

önemi fark etmek, iş yapış şekilleri açısından fark yaratan unsurlar 

olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Vejetaryen beslenme, Vegan beslenme, Sporcu 
beslenmesi, Performans, Turizm işletmeleri. 
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A REVIEW ON THE EFFECTS OF VEGAN DIET ON ATHLETE 
PERFORMANCE 

 
ABSTRACT 
Vegan-based diets are a dietary habit that refuses to eat all kinds of animal 
foods and is preferred for ethical, health, ecological and sociological 
reasons. This popular type of nutrition is an increasingly common eating 
habit that is adopted by amateur and professional athletes nowadays. In this 
study, domestic and foreign studies dealing with the relationship between 
vegan nutrition and athlete performance in the literature were examined 
with a systematic review technique. Based on previous research findings, 
it has been stated that vegan nutrition has not been proven to have a 
negative effect on athlete performance or to cause a decrease in 
performance, but on the contrary, it may provide an advantage in terms of 
criteria such as athletic performance, improved performance in endurance 
sports, cardiovascular health and accelerated recovery after injury. These 
findings are important in terms of tourism businesses where amateur and 
professional athletes will meet their accommodation and food & beverage 
needs. Recognizing the reality of vegan athletes and realizing the 
importance of vegan nutrition for athletes in terms of performance and 
health, especially for businesses serving in sports tourism destinations, 
could be key factors that make a difference in terms of business operations. 
Keywords: Vegetarian diet, Vegan diet, Sports nutrition, Performance, 
Tourism businesses. 
 
1. GİRİŞ 

Hayvan refahı konusunda artan bu farkındalık, çevresel etkiler ve 

sağlıklı yaşam gibi faktörlerinde etkisiyle vegan ve vejetaryen beslenme 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde giderek popüler hale gelmiştir 

(Kostrakiewicz ve Gieralt, 2022, s. 23). İsveç’te ülke nüfusunun %4’ü, 

İsviçre’de ülke nüfusunun %3’ü, Japonya’da ülke nüfusunun %4,7’si, 

İsrail’de ülke nüfusunun %5’i, Amerika’da ülke nüfusunun %3,4’ü, 

Kanada’da ülke nüfusunun %2,1’i, Birleşik Krallık’ta ülke nüfusunun 

%1,2’si ve Hindistan’da ülke nüfusunun %44’ü, vejetaryen ve vegandır 

(Güler ve Öcek, 2022, s. 179). Türk mutfağı içerisinde et ve et ürünleri ve 

süt ve süt ürünleri yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu nedenle 
Türkiye’de vejetaryenlik ve veganlık olağan dışı bir durum olarak 

görülmektedir (Güler ve Öcek, 2022, s. 180). Türkiye’de, vegan ürün 

alternatiflerinin kolayca bulunabildiği toplumların aksine, vegan 
hareketine toplumsal aşinalık sınırlıdır (Erben ve Balaban, 2016, s. 75). 
Türkiye’de bulunan vejetaryen ve veganların nüfusa toplam oranı yüzde 

5’in altında olduğu, vegan nüfusun ise yaklaşık 80.000 civarında olduğu 
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tahmin edilmektedir (Marketing Türkiye, 2021; akt. Güler ve Çağlayan, 

2021, s. 288). 
Vegan beslenme nüfusun genelinde olduğu gibi sporcular örnekleminde 

de artan bir ilgi görmektedir (Vitale ve Hueglin, 2021, s. 2-3). 2010 İngiliz 

Milletler Topluluğu Oyunları'ndaki sporcular üzerinde yapılan bir ankette, 

sporcuların %8'inin vejetaryen diyetleri takip ettiği ve %1'inin vegan 
olduğunu bildirmiştir (Pelly ve Burkhart, 2014, s. 674-683). Vegan 
beslenmenin, sporcular arasında bu denli artmasında, Tony Gonzalez, 
Brendan Brazier, Carl Lewis ve Kenneth Williams gibi ünlü vegan 
sporcuların gösterdikleri başarılı performansların etkisi yadsınamaz bir 

gerçektir (Fuhrman ve Ferreri, 2010, s. 233).  
Bu araştırma ile vegan ve omnivor beslenen sporcuların atletik 

performans, yaşam kalitesi ve sakatlık sonrası iyileşme düzeylerini 

karşılaştırmalı olarak inceleyen araştırmalara yönelik bulgular sistematik 
derleme tekniği ile çözümlenmesi amaçlanmıştır. Böylelikle gastronomi 

alanında son yıllarda gözde konularından birisi olan vegan diyetler, spor 
turizminin ana unsuru olan sporcu beslenmesi açısından ele alınarak, 

sporcu performansı ile ilişkisi kapsamında irdelenmiştir. Bu araştırma her 

ne kadar beslenme ve spor ilişkisi açısından ele alınmış olsa da vegan 
beslenmenin sporcular açısından taşıdığı önem ve değerin anlaşılmasının 
konaklama işletmeleri ve yiyecek-içecek işletmeleri başta olmak üzere 

çeşitli turizm işletmeleri açısından da faydalı olabileceği düşünülmektedir. 
 

2. VEGAN BESLENME VE SPORCU BESLENMESİ İLİŞKİSİ 
Vejetaryen kelimesi sağlıklı, canlı ve yaşam dolu anlamına gelen 

Latince kökenli bir kelime olan ‘vegetus’ kelimesinden gelmektedir 
(Seçim, Akyol ve Kaya, 2022, s. 68). Veganlık ise vejetaryenliğin bir 

türüdür. Vegan kelimesi 1944 yılında kurulan Vegan Derneği’nin kurucusu 
olan Donald Watson tarafından ilk kez ortaya atılmıştır (Erben ve Balaban-
Sali, 2016, s. 76-77). Vejetaryen beslenme genel olarak bitkisel kaynaklı 

besinlerin ağırlıklı tüketildiği, et ya da hayvansal kaynaklı gıdaların hiç 

tüketilmediği veya sınırlı olarak tüketildiği beslenme tarzıdır (Albala, 
2011, s. 3640; Karabudak, 2012, s. 7; Gökçen, Aksoy ve Özcan, 2019, s. 
50). Veganlık ise hayvansal kaynaklı gıdaların tamamını ret eden, bunun 

yerine tamamen bitkisel kaynaklı gıdalar ile beslenilmesini savunan bir 

beslenme yaklaşımı olarak vejetaryen beslenmenin bir alt türü olarak 

ortaya çıkmıştır. Vejetaryen beslenmeyi seçmiş bireylerin tükettiği ve 

tüketmediği besinlerden hareketle çeşitli araştırmacılar tarafından ortaya 

konulan vejetaryen türleri; lakto vejetaryen, ovo vejetaryen, lakto-ovo 
vejetaryan, polo-vejetaryen, pesco-vejetaryen, occasional-vegetarians, 
vegan, rawists, fruitarians/fruit-fed, zenmakrobiyotiktir. (Shani ve 
DiPietro, 2007; akt. Seçim, Akyol ve Kaya, 2022, s. 71).Veganlar için 



434 

temel olan şey: Vegan yaşam tarzının tamamına yayılmış bir tüketim 

davranışı felsefesinin benimsenmiş olmasıdır (Vatan ve Türkbaş, 2018, s. 
25). Sağlıklı ve iyi planlanmış vegan diyetin birçok kronik hastalık riskini 

azalttığı keşfedilmiştir. Ancak “sağlıklı ve iyi planlanmış bir vegan diyet 

nasıl olmalı?” sorusuna New York Times Dergisi (2012), sağlıklı bir vegan 
diyetin uygulanması için dokuz kuralı yayınlayarak cevap vermiştir. (Tablo 
1). 

 
Tablo 1. Sağlıklı Bir Vegan Diyetin Dokuz Kuralı 

DOKUZ VEGAN DİYET KURALI 

1. Protein Perspektifi. 
Vegan diyette, protein 
ihtiyacınızı 

karşıladığınızdan emin 

olmak için her gün ceviz, 

yer fıstığı, ayçiçeği 

çekirdeği gibi iki porsiyon 

kuruyemiş ve tohum 

ayrıca üç porsiyon 

bakliyat; soya fasulyesi, 
mercimek, bezelye ve tofu 
tüketin. 

2. B-12 Vitamini 
Takviyesi. Bu önemli 

vitamin hayvansal 
ürünlerde bulunur, bu 

nedenle ihtiyacınız olan 

B12 vitamini takviyeli 
gıdalardan karşılamanız 

gerekmektedir. 

3. Vitamin D. Veganlar için 

önemli hususlardan biri de 

yeterli düzeyde D vitamini 

almaktır. Bu nedenle günde 

10 dakika güneş ışığı almaya 

çalışmalı, soya, pirinç sütü, 

kahvaltılık gevrek ve 

portakal suyu gibi D vitamini 
ile zenginleştirilmiş besinler 
tüketmeli; D vitamini 
takviyesi alınmalıdır. 

4.Kasiyum. Meyve suları 

ve soya sütü gibi 

kalsiyumla güçlendirilmiş 

ürünlere ve koyu yeşil 

sebzeler, badem ve 
brokoli gibi kalsiyum 
açısından zengin gıdalara 

odaklanın ve acalcium 

takviyesi alın. 

5. Demir. Diyetinize 
ıspanak, barbunya, 

mercimek ve tam buğday 

ekmeği gibi demir 
kaynakları ekleyin ve demir 

emilimini artırmak için bir 

vitamin C kaynağı ekleyin. 

6. Omega-3. Ceviz, kanola 
yağı, soya ürünleri ve 

kenevir gibi bitkisel omega-
3'ler açısından zengin 

gıdalardan günde yaklaşık 

iki porsiyon tüketin. 

7. Çinko. Diyetinize 
kepekli tahıllar, 

baklagiller, yeşil sebzeler 

ve kuruyemişleri dahil 

ettiğiniz sürece çinko 

ihtiyacınızı kolayca 

karşılayabilirsiniz. 

8. Kalori. Çoğunlukla 

rafine tahıllar ve şekerler 

bulunan vegan "abur 
cuburlardan" diyetinizi 
öncelikli olarak bu 
gıdalardan koruyun. 

Meyveler, sebzeler, kepekli 
tahıllar, kabuklu yemişler 

ve tohumlar gibi çeşitli 

doğal bitki besinlerini 

arayın ve her gün yediğiniz 

bitkisel gıda türlerini 

değiştirerek, çeşitli önemli 

besin maddelerini temin 
edebilirsiniz. 

9.Vejetaryen Gıda 

Piramidi. The Veg'i 
uygulamasını indirerek 

planlamanızı kolaylaştırın 

ayrıca vejetaryen gıda 

piramidi 
"www.vegetariannutrition.or
g" adresinden 
planlayabilirsiniz. 

Kaynak: Fedele (2012). 
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Sporcu beslenmesi, spor için gereken enerji ihtiyacını karşılamak, 

sağlığı korumak, fiziksel büyüme ve gelişmeyi mümkün kılmak, 

antrenmana uyum sağlamak ve antrenmanların etkilerini maksimuma 

çıkarmak için; temel besin öğeleri olan karbonhidratlar, yağlar, proteinler, 
vitaminler, mineraller ve suyun dengeli bir şekilde tüketilmesi olarak 

tanımlanabilir (Zorba, 1995; akt. Yarar ve diğerleri, 2011, s. 368). 
Sporcunun fiziksel performansını arttırması ve yüksek sportif performansa 

ulaşabilmesinin ve sağlını koruyabilmesi yalnızca dengeli ve amaca uygun 

beslenme ile mümkün olabilir (Öcal, 2022, s. 170). Vegan beslenme 
geleneksel olarak yumurta ve deniz ürünleri eksikliği nedeniyle düşük 

protein, kreatin ve karnitin ve düşük EPA ve DHA omega-3 yağ asidi alımı 

riski içeren bir beslenme türüdür (Larson-Meyer, 2018; Dinu ve diğerleri, 
2017; akt. Vitale ve Hueglin, 2021, s.2). İpekçi ve Toktaş (2021), genel 

olarak vegan diyetlerin, omnivor diyetlere göre daha düşük miktarda enerji, 

protein, yağ, B12 vitamini, n-3 yağ asidi, kalsiyum ve iyot; daha yüksek 

miktarda ise karbonhidrat, lif, mikro besin öğeleri, fitokimyasallar ve 

antioksidanlar içermekte olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla tüm vejetaryen 

diyetler (vegan ve vejetaryen varyasyonlar), protein, demir, çinko, 

kalsiyum, A vitamini, B12 vitamini, omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA 

alımı, iyot, D vitamini ve kalori bakımından yeterli olmalıdır (Rogerson, 

2017, s. 12). Rogerson (2017), bir vegan diyetin; ihtiyaç olan besin 

gereksinimlerini karşılayabileceğini ve performansını arttırabileceğini 

ancak bunun iyi planlanmış vegan bir diyetle mümkün olabileceğini 

göstermiştir. Vegan diyeti tercih eden bir sporcu uyguladığı diyetin 
sınırlamalarının farkında olmalı ve performansının olumsuz olarak 

etkilenmemesi için beslenme gereksinimlerinin karşılandığından emin 

olmalıdır (Altundağ ve Payas, 2021, s. 103). Tablo 2.’de çeşitli vejetaryen 

diyetleri uygulayan sporcular için olası sorunlar ve önerilere yönelik 

bilgiler paylaşılmıştır (Sağlam ve Ersoy, 2021). 
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Tablo 2. Sporcular Açısından Vejetaryen Diyetlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri 

Diyet Tipi 
Diyetle İlgili 

Olası  
Sorunlar 

Sporla İlgili 

Olası  
Sorunlar 

Öneriler 

Omnivor 

Yetersiz 
diyetlerde 
görülen çeşitli 

besin ögesi 

eksiklikleri: D 
vitamini eksikliği 

gözlenebilir. 
 
 
 
 
 

Düşük enerji alımı  
olan erkek ve 
kadın  
sporcular besin 
ögesi  
eksikliği riski 

altındadır. Negatif 

enerji dengesi,  
amenore ve kadın 

sporcu triadında 

kalsiyum 
gereksinimi  
artmaktadır. 

Enerji alımı egzersiz düzeyine 

göre planlanmalıdır. Spor 

türüne bağlı olarak, 1.4–2.0 
g/kg protein, 3–10 g/kg 
karbonhidrat, 0.5-1.5 g/kg yağ 

(veya %30) alımı önerilir. 

Artan gereksinimi karşılamak 

için mikro besin ögesi 

açısından zengin diyet, D3 

vitamini desteği gerekli 
olabilir. 

 
Pesko-
Vejeteryan 

Omnivor diyete 
benzer, ek olarak 
enerji ve protein 
eksikliği 

gözlenebilir. 

Kadın sporcularda 

demir eksikliği ve 

anemi riski vardır. 

Omnivorlarla aynıdır, ayrıca 

demir gereksinimi çeşitli 

besinlerle karşılanmalıdır. 

Lakto-
Vejeteryan ve 
Lakto-
Ovovejetaryen 

Pesko-
vejetaryenlere ek 
olarak: Uzun 
zincirli n-3 yağ 

asitleri (EPA, 
DHA), demir, 
çinko, riboflavin 

eksiklikleri 
görülmesi daha 

olasıdır. 

Pesko-
vejetaryenlerle 
aynıdır. Kreatin ve 

karnozin depoları 

azalabilir. 

Pesko-vejetaryenler ile 
aynıdır, ek olarak: EPA/DHA 
desteği (toplam 1-2 g/gün, 2:1 

oranı) gerekebilir. Bitkisel 

kaynakların 

biyoyararlanımının azalması 

nedeniyle demir (erkek= 14 
mg, kadın = 33 mg/gün) ve 

çinko (16.5 mg ve 12 mg/gün) 

alımları artırılmalıdır. 
 
 
 
 
 
Vegan 

Vejetaryenlere ek 
olarak: 
Protein, yağ, n-3 
yağ  
asitleri, B12, 
kalsiyum,  
iyot eksiklikleri 
erkeklerde ve 
kadınlarda da 

görülmesi 

olasıdır. 

Vejetaryenlere ek 
olarak: Düşük 

kemik mineral 
yoğunluğu kadın 

sporcularda artan 
bir risktir. Enerji 
dengesini 
sağlamak, 

sporcular için 

sorun olabilir. 

Kabuklu yemişler, tohumlar, 

avokado, yağlar ile günlük  
0.5-1.5 g/kg yağ alınmalı, 

EPA/DHA yağ kaynağı olarak 

mikroalgler, D3 
vitamini kaynağı olarak 
likenler, B12 ve bazı 

durumlarda iyot desteği 

gerekli olabilir. Baklagiller, 
iyotla zenginleştirilmiş 

besinler tüketilmeli ve 1000 

mg/gün kalsiyum alınmalıdır. 
Kaynak: Sağlam ve Ersoy (2021). 
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3. VEGAN BESLENME VE SPORCU PERFORMANSI İLİŞKİSİNE 
YÖNELİK ALANYAZIN TARAMASI 
Beslenme bilimleri ve spor bilimleri alanyazınında beslenme 

alışkanlıkları ile sporcu performansı arasındaki ilişki üzerinde önemle 

durulan konulardan birisidir. Bu noktada vegan diyetler başta olmak üzere 

çeşitli vejetaryen beslenme varyasyonlarının sporcu performansı açısından 

etkileri, kimi araştırmalarda vejetaryen diyetler arası karşılaştırmalar kimi 
araştırmalarda ise omnivor diyetler ile karşılaştırmalar aracılığıyla ele 

alınmış bir konudur. “Sporcu vegan beslenmesi”, “vegan sporcular”, 

“vejetaryen sporcular”, “vegan nutrition for athlete”, “vegan athlete”, 

“vegetarian athlete” anahtar kelimeleri aracılığıyla gerçekleştirilen detaylı 

bir alanyazın taraması neticesinde (Google Scholar, Pubmed ve Scopus) 
Türkçe beş, İngilizce ise 26 makaleye ulaşılmıştır.  

Derleme bulgular neticesinde vegan sporcuların performansları 

açısından spor diyetisyenlerine önemli görevler düştüğü (Ongan ve Ersoy, 
2012; Vitale ve Hueglin, 2021) görülmektedir. Buna göre vegan diyetlerin 
protein, kalsiyum, demir ve çinko gibi besinlerin sindirilebilirliği ve 

emilimi açısından sorunlu olduğu, dolayısıyla bu minerallerin çok daha 

yüksek miktarlarda tüketilmesinin teşvik edilmesi gerektiği (Rogerson, 
2017), EPA ve DHA miktarı yüksek besin ve takviyelerin tercih edilmesi 

gerektiği (Sliz ve diğerleri, 2021), iyi planlanmış bir B12 vitamini takviyeli 

vegan diyetin, kas kütlesi ve kuvveti oluşturmayı ve sporcuların sağlık ve 
performans durumlarını olumlu yönde destekleyeceği (Wirnitzer, 2020; 
Kostrakiewicz ve Gieralt, 2021; Vitale ve Hueglin, 2021), sonuç olarak 

vegan sporcu diyetlerinin özel planlanması gerektiği anlaşılmaktadır (Nebl, 
ve diğerleri, 2019).  

Omnivor ve vegan sporcuların karşılaştırıldığı çalışmalarda gözlemlenen 

birkaç farklılık dışında vegan beslenmenin sporcu performansı üzerinde 

olumsuz kesin bir etkisinin ya da performans açısından düşüşün 

kanıtlanmadığı (Gallien, Bellar ve Davis, 2017; Maziarz ve diğerleri, 2020; 
Altundağ ve Payas, 2021; İpekçi ve Toktaş, 2021; Durkalec-Michalski ve 
diğerleri, 2022; Shaw ve diğerleri, 2022), atletik performans, dayanıklılık 

sporlarında gelişmiş performans ve sakatlık sonrası hızlandırılmış iyileşme 

gibi kriterler açısından avantaj sağlayabileceği ifade edilmiştir (Altundağ 

ve Payas, 2021). Sağlam ve Ersoy’un (2021) çalışmasında ise 27 triatlet, 
23 koşucu, 10 bisiklet sporcu örnekleminde gerçekleştirdikleri araştırmada 

vegan/vejetaryen, ketojenik ve aralıklı oruç diyetlerinin spor 

performansına ve sağlık durumuna olan etkilerini araştırmışlardır. Buna 

göre karbonhidrat alımının vejetaryen/vegan sporcularda önemli ölçüde 

daha yüksek olduğu, vegan sporcuların aerobik veya anaerobik performans 

açısından diğer beslenme türlerini benimseyen sporculardan daha olumsuz 
olmadığı ortaya koyulmuştur. Mete (2021), 14 lisanslı sporcu 
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örnekleminde yüksek lisans tezi kapsamında gerçekleştirdiği 

araştırmasında vegan ve omnivor beslenen sporcuların beslenme 

ölçümlerini ve yaşam kalite algılarını karşılaştırmıştır. Buna göre beslenme 
tercihine göre sporcuların sporcuların; enerji, karbonhidrat, yağ, tekli ve 
çoklu doymamış yağ asitleri ve protein alımlarında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark bulunmadığını ve sporcuların yaşam kaliteleri açısından 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadıkları görülmüştür. Vegan 

beslenmenin sporcuların kardiyovasküler sağlıkları üzerindeki etkileri de 

alanyazında ele alınan bir konu olmuştur. Buna göre bitki bazlı diyetlerin 

dayanıklılık sporcuları için kritik olan kardiyovasküler sağlıkta kilit bir rol 
oynadığı, bu tür diyetlerin dayanıklılık sporlarında performansın artmasına 

ve toparlanmanın hızlandırılmasına katkıda bulunduğu ortaya koyulmuştur 

(Barnard ve diğerleri, 2019; Krol ve diğerleri, 2020). 
 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu araştırmada gastronomi alanında son yıllarda gözde konularından 

birisi olan vegan beslenme akımı, spor turizminin ana unsuru olan 
sporcular açısından ele alınarak, vegan beslenme ve sporcu performansı 

ilişkisi kapsamında irdelenmiştir. Kavramsal çerçeve açısından her ne 

kadar beslenme ve spor bilimleri alanyazını temelli bir konu olsa da, vegan 
beslenmenin sporcular açısından taşıdığı önem ve değer turizm 

işletmelerini de yakından ilgilendiren bir konudur. Vegan beslenme ve 

diyetler, turizm ve gastronomi alanyazınında bir gastronomik akım ve bu 

akımın turistik ve gündelik tüketime etkileri bağlamında ele alınmış bir 

konu olmasına karşın, spor turizmi ve spor turizmi destinasyonları 

bağlamındaki etkileri üzerinde durulmamıştır. Oysa tıpkı turistlerin tatil 

tercihleri, destinasyon tercihleri, konaklama işletmesi ve restoran tercihleri 

gibi konular açısından önemle ele alınan vegan beslenme ve vegan 
tüketiciler konuları gibi spor turizminin baş aktörleri olan vegan sporcular 

da turizm araştırmaları için önemli bir örneklemdir.  
Dünyanın hemen hemen her bölgesinde gerçekleştirilen ve sayıları 

giderek artan spor organizasyonlarına katılan amatör ve profesyonel 
sporcular aynı zaman da birer spor turistidir ve beslenme alışkanlıkları 

gittikleri destinasyondaki turizm işletmeleri tarafından dikkate alınmalıdır. 

Bu beklenti sadece bir turistik beklentiden ziyade alanyazındaki araştırma 

özetlerinden de görüleceği üzere sporcular için aynı zamanda bir 

performans, sağlıklı olma ve iyileşme aracı (Gallien, Bellar ve Davis, 2017; 
Barnard ve diğerleri, 2019; Krol ve diğerleri, 2020; Maziarz ve diğerleri, 

2020; Altundağ ve Payas, 2021; İpekçi ve Toktaş, 2021; Durkalec-
Michalski ve diğerleri, 2022; Shaw ve diğerleri, 2022) olarak 
görülmektedir. Buradan hareketle önceki araştırmaların ifade ettiği gibi 

sporcu diyetisyenlerine düşen önemli görevler olduğu gibi (Ongan ve 
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Ersoy, 2012; Vitale ve Hueglin, 2021) turizm işletmelerini ilgilendiren 

durumlar da söz konusudur. Spor turizmi kapsamında hizmet veren 

konaklama işletmeleri başta olmak üzere, yiyecek içecek işletmeleri ve tur 

hizmetleri veren işletmelerin vejetaryen ve vegan sporcuların varlığını 

dikkat almaları ve bu sporcuların özel beslenme taleplerini karşılayabilecek 

hizmetleri sağlayabilmeleri gerekir. Her ne kadar toplam sporcu sayısı 

içerisinde yüzde olarak düşük sayıda olmasına karşın, vegan beslenen 
sporcular olabileceğini dikkate alan, gerek çeşitliliği gerekse besin değeri 

açısından özenli menüler hazırlayan işletmelerin, sporcularda tekrar ziyaret 

niyeti, olumlu konuşma ve tavsiye etme gibi olumlu davranışsal niyetler 

oluşmasını sağlaması söz konusudur. Vegan sporcuların aynı zamanda 

birer vegan turist olmalarından hareketle vegan dostu destinasyon algısının 

yaratılması da bütünleşik turizm imajı açısından faydalı olabilecektir. 
Turizm ve gastronomi alanyazınında vegan sporcuların beslenme 

alışkanlıkları tatil deneyimleri bağlamında ele alınabilecek önemli ve göz 

ardı edilmiş bir konudur. Gelecek araştırmalarda vegan sporcuların 

tatillerinde konaklama işletmelerinin vegan büfelerinden algıladıkları 

hizmet kalitesi algıları ve memnuniyet duyguları ve sporcuların konaklama 

işletmelerinin yiyecek-içecek hizmetlerinden beklentileri gibi konular nicel 

ve nitel araştırma yöntemleri aracılığıyla araştırılabilir. Bu araştırmada 

vegan beslenmenin sadece bir hayat tarzı olmadığı buna ek olarak önemli 

bir performans ve sağlık unsuru olarak görüldüğü ortaya koyulmuştur. 

Dolayısıyla vegan sporcular örnekleminde gastronomi ve turizm odaklı 

daha birçok araştırma yapılması olasıdır.  
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ÖZET 
Teknolojik gelişmeler ve küresel krizlerden en çok etkilenen sektörlerden 

biri yiyecek içecek sektörüdür. İçinde bulunduğumuz dijital çağda 

neredeyse herşey dijitalleşmektedir. Aynı zamanda yaşanılan Covid-19 
pandemisi her sektörü etkilediği gibi yiyecek içececk sektörünü de 

derinden etkilemiştir. Hem dijitalleşme hem de Covid-19 pandemisi 
yiyecek içecek sektöründe restoranlarda inovasyonların ve yeni iş 

modellerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Pandeminin olumsuz 

etkisini azaltmak için restoranlar sadece paket hizmet verme üzerine kurulu 

olan sanal restoranları ifade eden hayalet mutfak iş modeline yönelmeye 

başlamıştır. Bu restoranlarda fiziksel olarak yemek sunumu yapılmamakta, 

bunun yerine evlere ya da iş yerlerine paket servis hizmeti verilmektedir. 

Ancak tüketicilerin dağıtım kanalları aracılığıyla hayalet mutfaklardan 

satın almalarını algılanan fayda ve risk etkileyebilmektedir. Bu 

araştırmanın amacı, algılanan fayda ve riskin hayalet mutfaklardan satın 

alma niyetine etkisini belirlemektir. Araştırmada anket yolu ile 387 

akademisyenden çevrimiçi olarak veri toplanmıştır. Araştırma bulgularına 

göre kişisel fayda ve sosyal/toplumsal faydanın hayalet mutfaklardan satın 

alma niyetine olumlu, kişisel risk ve sosyal/toplumsal riskin hayalet 
mutfaklardan satın alma niyetine olumsuz etkisi vardır. 
Anahtar Kelimeler: Hayalet mutfak, Algılanan fayda, Risk, Satın alma 
niyeti. 

 
THE EFFECT OF PERCEIVED BENEFITS AND RISKS ON 

ACADEMIC'S INTENT TO BUY FROM GHOST KITCHENS 
 

ABSTRACT  
One of the sectors most affected by the developments in information and 
communication technologies and global crises is the food and beverage 
sector. In the digital age we live in, almost everything is going digital. At 
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the same time, the covid-19 pandemic has affected the food and beverage 
industry deeply, as it has affected every sector. Both digitalization and the 
Covid-19 pandemic have led to the emergence of innovations and new 
business models in restaurants in the food and beverage industry. In order 
to reduce the negative impact of the pandemic, restaurants have started to 
turn to the ghost kitchen business model, which refers to virtual restaurants 
based only on takeaway service. Food is not physically served in these 
restaurants, instead, takeaway service is provided to homes or workplaces. 
However, perceived benefit and risk may affect consumers' purchases from 
ghost kitchens through distribution channels. The purpose of this research 
is to determine the effect of perceived benefit and risk on purchase intention 
from ghost kitchens. In the research, data were collected online from 387 
academicians via questionnaire. According to the research findings, 
personal benefit and social benefit have a positive effect on the intention to 
buy from ghost kitchens, while personal risk and social risk have a negative 
effect on purchase intention from ghost kitchens. 
Keywords: Ghost kitchen, Perceived benefit, Risk, Purchasing intent. 

 
1. GİRİŞ 

Restoranları hızlı bir şekilde dijital dönüşme iten nedenlerden biri 

Covid-19 pandemisinden dolayı getirilen kısıtlamalardır. Kısıtlamalar ile 

her sektörde olduğu gibi restoran sektöründe de yeni iş yapış modelleri 

ortaya çıkmıştır. Özellikle sokağa çıkma yasakları ile restoranlar çevrimiçi 

sipariş uygulamaları üzerinden paket servis yaparak ayakta durmaya 
çalışmıştır. İnsanlar ise evlerinde çevrimiçi sipariş uygulamalarını 

kullanmaya başlamıştır (Kumar, 2019). Restoranları dijital dönüşüme ve 

yeni iş modellerine iten bir diğer neden ise hızlı hayat temposudur. İnsanlar 

zamandan tasarruf etmek amacıyla çevrimiçi sipariş uygulamaları 

aracılığıyla yeme-içme ihtiyaçlarını gidermeyi tercih etmeye başlamıştır 

(Armağan ve Eskici, 2019). 
Çevrimiçi yemek satış modeli geleneksel restoranların artık hayalet 

mutfaklara dönüşmesine yol açmıştır. Hayalet mutfak, sanal mutfak, 

karanlık mutfak ya da bulut mutfak olarak isimlendirilen bu yeni iş 

modelinde fiziki satış noktaları yerine dağıtım kanalları yer almaktadır. 

Hayalet mutfaklar standartlarından taviz vermeden dağıtım kanalları 

aracılığıyla sadece adrese teslim yemek konsepti ile çalışmaktadır. Covid-
19 pandemisi ile restoranlar tam anlamıyla bir dijital dönüşüm sürecine 

girmiştir ve hayalet mutfak konsepti hızla yayılmıştır (Beniwal ve Mathur, 

2021; Moyeenudin vd., 2020). 2030 yılına kadar hayalet mutfakların 1 

trilyon dolardan fazla bir pazara ulaşacağı tahmin edilmektedir (Driscoll 

Foods, 2022). 
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Hayalet mutfaklarda geleneksel restoranlar gibi fiziksel alanlar 
bulunmamakta, kira giderleri daha az olmakta ve yüksek maliyetli bir 

yatırım gerekmemekte, sadece çevrimiçi verilen siparişlerin dağıtım 

kanallarıyla müşteriye ulaştırılması faaliyeti bulunmaktadır (Alan ve 

Köker, 2022). Geleneksel restoranlarda otopark, fiziki alanların inşa 

edilmesi, masa-sandalye gibi ekipmanlar için sermaye gerektirmektedir. 
Ancak hayalet mutfaklarda sadece mutfak ekipmanları ve dağıtım kanalı 

masrafları bulunmaktadır (Sarangdhar vd., 2021). Dolayısıyla hayalet 

mutfaklar için az bir sermaye yeterli olmakta ve müşteri sadakati sağlanırsa 

hızlı büyüme gerçekleşebilmektedir. Müşteriler hayalet mutfakların fiziki 

ortamını görmediği için temizlik ve hijyen gibi konularda güven sorunu 

yaşayabilmektedir (Alan ve Köker, 2022). Çevrimiçi ortamlarda yanıltıcı 

bilgi veya asılsız reklamlar gibi sorunlar müşterileri hayalet mutfaklardan 
satın almamaya yönlendirebilir (Hanet, 2019). Benzer şekilde geç teslimat 

olması ya da yanlış sipariş teslimi gibi durumlarda müşterilerin hayalet 

mutfakları faydalı bulmayabilir. Hayalet mutfaklarda müşteriler internete 

bağımlı olma, restoranın fiziki ortamında bulunmama, kalitesiz yemek 

teslimi algısı gibi sorunlarla karşılaşabilmektedir (Choudhary, 2019). 

Hayalet mutfaklar konusunda literatürde müşterilere odaklanan kısıtlı 

sayıda çalışma mevcuttur. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı algılanan fayda 
ve riskin hayalet mutfaklardan satın alma niyetini etkisini belirlemektir. 

 
2. KAVRAMSAL / KURAMSAL ÇERÇEVE 

En kısa tanımla hayalet mutfak yeme-içme alanı ve yiyeceklerin 

sergilendiği vitrinlerin olmadığı bir restorandır. Hayalet mutfaklar yemek 

sipariş platformları aracılığıyla sipariş alıp siparişleri adrese teslim etmeye 

odaklanmaktadır. İşlerin büyük çoğunluğu akıllı telefon, tablet, bilgisayar 

ve uygulamalar aracılığıyla yapılmaktadır (Driscoll Foods, 2022). Senthil 

vd. (2020) gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda yemek siparişlerinin ya 

da dağıtımın %70’i akıllı telefonlar ile gerçekleşmektedir. Türkiye’de 

çevrimiçi siparişte önemli bir yeri olan yemeksepeti şirketi 2020 yılında 

32.437 yeni restoranın yemeksepeti üzerinden sipariş almaya başladığını 

ve 2020 yılında yeni üye sayısının 5.3 milyon olduğunu açıklamıştır 

(Gastrofest, 2021). Nagumoto (2019) ise yaptığı çalışmada hayalet 

mutfakların açılış giderlerinin geleneksel restoranlara göre 20 kat daha az 

olduğunu ve geleneksel restoranların kâr marjının %10 iken hayalet 

mutfakların kâr marjının %20 olduğunu belirlemiştir Covid-19 
pandemisinden sonra bile müşterilerin hasta olma gibi endişelerden dolayı 

adrese teslim sipariş vermeye devam edeceği öngörülmektedir (Alan ve 

Köker, 2022). İnsanları hayalet mutfaklarda satın almaya iten bir diğer 

neden ise hayalet mutfaklarda ev yemekleri gibi sağlıklı yemeklere ulaşım 

imkanının olmasıdır (Choudhary, 2019). 
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Araştırmada hayalet mutfaklardan satın alma niyeti algılanan fayda, risk 

ve satın alma niyeti çerçevesinde incelenmiştir. Algılanan fayda kişisel ve 

sosyal / toplumsal fayda olarak, risk ise kişisel risk ve sosyal / toplumsal 

risk olarak ele alınmıştır (Schuelke-Leech, 2018; Bensaou ve 
Venkatraman, 1996). Fayda-risk, insanların belirli bir davranışla ilgili 
fayda ve riskleri değerlendirmesinin, olası fayda ve risklere bağlı olduğunu 

ifade etmektedir (Weber vd., 2002). Çalışmada hayalet mutfaklara karşı 

algılanan fayda ve riskin satın alma niyetine etkisine odaklanılmıştır. 
Hayalet mutfakların çok çeşitli seçenekler sunması, hızlı teslimat 

yapılması ve uygun fiyatlarla satış yapmasından dolayı tüketicilere 

faydalar sağladığı düşünülmektedir (Rowe, 2020). Hayalet mutfaklar ile 

yerel girişimcilerin basitçe restoran kurabilmeleri, hayalet mutfakların 

yerel ürünleri kullanmaları ve yeni iş fırsatları sağlamasından dolayı 

topluma faydalı olduğu algısı oluşmaktadır. Ayrıca hayalet mutfakların 

araba trafiğini ve gıda atıklarını azaltmaya yardımcı olduğu da 

düşünülmektedir (Wiener, 2020). 
İnsanlar risk olasılıklarına, bağlamsal değişkenlere ve sonuçlara göre 

risk durumunu değerlendirmektedir (Cardello, 2003). Tüketicilerin hayalet 

mutfaklara ilişkin fayda ve risk algıları kalite, seçim çeşitliliği, lezzet, gıda 

güvenliği ve paranın karşılığı gibi faktörlerden etkilenmektedir (Ray ve 
Bala, 2021). Hayalet mutfak çerçevesinde tüketiciler, kendilerini kişisel 

düzeyde etkileyecek lezzet, zaman ve kalite gibi riskler konusunda endişe 

duyabilir. Bunun yanı sıra hayalet mutfaklar çalışan refahı, yerel ekonomi 

ve halk sağlığını etkileyen toplumsal risklere de sahiptir (Cai vd., 2022). 

Satın alma niyeti gibi tüketici davranışı, eylem, düşünce, duygu, toplum ve 

gruptaki değişimlere göre değişmektedir (Peter ve Olson, 2008). 

Dolayısıyla hayalet mutfaklardan satın alma niyetinin algılanan fayda ve 

risk çerçevesinde incelenmesi hayalet mutfak girişimlerini doğru 

stratejilere ve pazarlamaya yönlendirebilir. Bu bağlamda çalışmada 

geliştirilen hipotezler şunlardır; 
H1: Algılanan kişisel fayda akademisyenlerin hayalet mutfaklardan satın 

almalarını etkilemektedir. 
H2: Algılanan sosyal / toplumsal fayda akademisyenlerin hayalet 

mutfaklardan satın almalarını etkilemektedir. 
H3: Algılanan kişisel risk akademisyenlerin hayalet mutfaklardan satın 

almalarını etkilemektedir. 
H4: Algılanan sosyal / toplumsal risk akademisyenlerin hayalet 

mutfaklardan satın almalarını etkilemektedir. 
 
3. YÖNTEM 

Araştırmanın amacı doğrultusunda araştırmada kullanılan değişkenler 

algılanan kişisel fayda, algılanan sosyal / toplumsal fayda, algılanan kişisel 
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risk, algılanan sosyal / toplumsal risk ve satın alma niyetidir. Çalışma nicel 

araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacına ulaşmak 

için anket ile veriler elde edilmiştir. Bu çalışmanın gerekli etik kurul izni, 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’ndan 25.04.2022 tarihinde 2022/9 karar 

numarası ile alınmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek ifadeleri Cai vd. 

(2022) tarafından geliştirilen ölçek ifadelerinden çalışma amacına uygun 

şekilde uyarlanmıştır. Algılanan fayda 8, risk ölçeği 10 ve satın alma niyeti 

ölçeği 5 ifadeden oluşmaktadır. Anket online olarak hazırlanmış ve 

katılımcılara ulaştırılmıştır. 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre 2021 yılı itibariyle 

Türkiye’de 183.601 akademisyen görev yapmaktadır. Çalışmanın evrenini 

Türkiye’de görev yapan akademisyenler oluşturmaktadır. Çalışmada 

herhangi bir katılımcı sınırlaması yapılmamış olup tüm akademisyenler 

örneklem olarak seçilmiştir. Çalışmada kullanılan anket daha hızlı erişim 

sağlanması açısından online olarak hazırlanmış ve örnekleme 

ulaştırılmıştır. Çalışmada %5 örneklem hatasıyla en az 384 katılımcıdan 

veri toplanılması gerektiği hesaplanmıştır. Bu hesaplama Yazıcıoğlu ve 

Erdoğan’ın (2004) örneklem büyüklüğü tablosuna göre hesaplanmıştır. 

Araştırmada toplam 387 katılımcıdan çevrimiçi olarak 12.06.2022-
19.08.2022 tarihleri arasında veri toplanmış ve çalışmanın temel amacına 

ve hedeflerine ulaşılacak şekilde analizlere tabi tutulmuştur. 
 Ölçeklerin geçerlilik ve güvenirliliği için öncelikle faktör analizi 

yapılmıştır. Ardından α değerleri hesaplanmıştır. Ölçeklerin geçerlilik ve 

güvenirliliği için Lisrel ile yol analizleri gerçekleştirilmiş ve uyum 

indekslerine bakılmıştır. Ölçeklerdeki ifadelerin faktör yüklerinin 0,608 ile 

0,904 arasında değişiyor olması ifadelerin ölçeği temsil ettiğini 

göstermektedir (Zeller ve Karmines, 1978). α değerlerinin ise 0,60’tan 

fazla olması ölçeğin güvenilir ve iç tutarlığa sahip olduğu göstermektedir 

(Kalaycı, 2014). 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Katılımcıların ölçeklerde yer alan ifadelere olan algılarını belirlemek 

için ortalama analizi yapılmıştır. Sonuçlar şu şekilde özetlenebilir; 
 Katılımcıların algılanan fayda ölçeğindeki bütün ifadelere 

algıları 3,00 üzerindedir. Katılımcıların algısının en yüksek 

olduğu ifade “bir hayalet mutfaktan yemek sipariş etmek, yerel 

girişimcileri destekleyecektir” ifadesidir. En düşük algıya sahip 

ifade ise “bir hayalet mutfaktan yemek sipariş etmek yemek 

israfını azaltacaktır” ifadesidir. Algılanan fayda kapsamında 
katılımcıların hayalet mutfakların yerel girişimleri 
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destekleyeceği, ancak hayalet mutfakların yemek israfını 

azaltma potansiyeli olmadığı kanısındadır denilebilir. 
 Kişisel fayda boyutu kapsamında katılımcıların bütün ifadelere 

algıları 3,00 üzerindedir. Katılımcıların algısının en yüksek 

olduğu ifade “bir hayalet mutfaktan yemek sipariş etmek, yerel 

girişimcileri destekleyecektir” ifadesidir. En düşük algıya sahip 

ifade ise “bir hayalet mutfaktan yemek sipariş etmek, kaliteli 

yemek için seçenekler sunacaktır” ifadesidir. Dolayısıyla 

katılımcıların hayalet mutfakların yerel girişimi destekleyeceği, 

ancak kaliteli yemek seçeneklerinin az olacağını düşünmektedir. 
 Katılımcıların risk ölçeğindeki ifadelerde algılarının en yüksek 

olduğu ifade “bir hayalet mutfağın hijyen standartları hakkında 

endişe duyarım” ifadesi iken en düşük algıya sahip ifade ise “bir 

hayalet mutfaktan yemek teslimatının çok fazla zaman 

alacağından endişelenirim” ifadesidir. Risk kapsamında 

katılımcıların hayalet mutfakların hijyen ve temizliğinden endişe 

ederken, yemek teslimat zamanı hakkında endişe duymadıkları 

söylenebilir. 
 Kişisel risk boyutu kapsamında katılımcıların “bir hayalet 

mutfaktan aldığım siparişin yemek kalitesinin düşük 

olacağından endişelenirim” ifadesi hariç diğer dört ifadeye algısı 

3,00 altındadır. En düşük algıya sahip iki ifade “bir hayalet 

mutfaktan yemek teslimatının çok fazla zaman alacağından 

endişelenirim” ve “hayalet mutfaktan aldığım siparişin 

beklediğimden daha pahalı olacağından endişelenirim” 

ifadeleridir. Dolayısıyla katılımcıların yerel mutfaklar 

konusunda kişisel risk algılama düzeyinin düşük olduğu 

söylenebilir. 
 Sosyal / toplumsal risk boyutu kapsamında katılımcıların 

“hayalet mutfakların yiyecek tedariki konusunda endişe 

duyarım” ifadesine hariç diğer ifadelere olan algıları 3.00 

üzerindedir. Katılımcıların algısının en yüksek olduğu iki ifade 

“bir hayalet mutfağın hijyen standartları hakkında endişe 

duyarım” ve “bir hayalet mutfağın temizliği konusunda endişe 

duyarım” ifadeleridir. Dolayısıyla katılımcılar hayalet 
mutfakların hijyen standartları ve temizliği konusunda sosyal / 

toplumsal risk algıladığı söylenebilir.  
 Satın alma niyeti kapsamında katılımcıların “gelecekte hayalet 

mutfaklardan düzenli olarak sipariş vereceğim” ifadesine hariç 

diğer ifadelere olan algıları 3.00 üzerindedir. Katılımcıların 

algısının en yüksek olduğu iki ifade “gelecek hayalet 

mutfaklardan yemek sipariş vereceğim” ve “hayalet mutfaklarla 
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gelecek yenilikleri takip etmeye çalışacağım” ifadeleridir. 

Dolayısıyla katılımcılar hayalet mutfaklarla ilgili yenilikleri 
takip edip sipariş vermeye niyetli oldukları ancak bu sipariş 

vermelerin düzenli olmayacağı söylenebilir. 
Araştırma hipotezlerini test etmek için satın alma niyeti bağımlı 

değişken ve diğer boyutlar bağımsız değişken olarak regresyon modeli 
kurulmuştur. Kurulan regresyon modeli anlamlı olup sonuçlar Tablo 1’de 

verilmiştir. Kurulan modele göre algılanan fayda ve riskin alt boyutların 

hayalet mutfaklardan satın alma niyetini açıklama denklemi: 
Satın Alma Niyeti: (,551)*(Kişisel Fayda) + (,144)*(Sosyal / Toplumsal 

Fayda) + (-,187)*(Kişisel Risk) + (-,145)*(Sosyal / Toplumsal Risk) 
Akademisyenlerin hayalet mutfaklardan satın alma niyetine kişisel 

fayda boyutunun olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir (β=0.551, p<0.000, 

R2=0.45). Bundan dolayı H1 kabul edilmiştir. Akademisyenlerin hayalet 

mutfaklardan satın alma niyetine sosyal / toplumsal fayda boyutunun 

olumlu etkisi olduğu belirlenmiştir (β=0.144, p<0.002, R2=0.45). Bundan 

dolayı H2 kabul edilmiştir. Dolayısıyla kişisel fayda ve sosyal / toplumsal 
faydanın hayalet mutfaklardan satın alma niyetline olumlu etkisinin olduğu 

söylenebilir. 
 
Tablo 1. Araştırma Hipotezleri Sonuçları 

 Kişisel 

Fayda 

Sosyal / 
Toplumsal 

Fayda 
Kişisel Risk 

Sosyal / 
Toplumsal 

Risk 
Hipotez H1 H2 H3 H4 
R 0,677 0,677 0,677 0,677 
R-kare 0,458 0,458 0,458 0,458 
F değeri 80,750 80,750 80,750 80,750 
Anlamlılık 0,000 0,002 0,000 0,003 
Beta 0,551 0,144 -0,187 -0,145 
t değeri 11,993 3,161 -3,738 -3,023 
Standart hata 0,038 0,046 0,050 0,048 
Kabul / Ret Kabul Kabul Kabul Kabul 

 
Akademisyenlerin hayalet mutfaklardan satın alma niyetine kişisel risk 

boyutunun olumsuz etkisi olduğu tespit edilmiştir (β=-0.187, p<0.000, 
R2=0.45). Bundan dolayı H3 kabul edilmiştir. Akademisyenlerin hayalet 

mutfaklardan satın alma niyetine sosyal / toplumsal risk boyutunun 

olumsuz etkisi olduğu belirlenmiştir (β=-0.145, p<0.003, R2=0.45). 
Bundan dolayı H4 kabul edilmiştir. Dolayısıyla kişisel risk ve sosyal / 

toplumsal riskin hayalet mutfaklardan satın alma niyetine olumsuz 

etkisinin olduğu söylenebilir. 
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5. SONUÇ 
Hem dijitalleşme hem de Covid-19 pandemisi yiyecek içecek 

sektöründe restoranlarda inovasyonların ve yeni iş modellerinin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Pandeminin olumsuz etkisini azaltmak için 

restoranlar sadece paket hizmet verme üzerine kurulu olan sanal 

restoranları ifade eden hayalet mutfak iş modeline yönelmeye başlamıştır. 

Araştırma ile algılanan fayda ve riskin hayalet mutfaklardan satın alma 

niyetine etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmada anket ile 387 

akademisyenden çevrimiçi olarak veri toplanmıştır. Araştırmada kullanılan 

ölçeklerinin geçerlilik ve güvenirlikleri açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör 

analizleri ile test edilmiştir. Sonuçlar ölçeklerin geçerlilik ve güvenirliğini 

kanıtlamaktadır. 
Katılımcıların algılanan fayda ölçeğindeki “bir hayalet mutfaktan 

yemek sipariş etmek yemek israfını azaltacaktır” ifadesine katılımı en 

düşüktür. Algılanan fayda kapsamında katılımcıların hayalet mutfakların 

yerel girişimleri destekleyeceği, ancak hayalet mutfakların yemek israfını 

azaltma potansiyeli olmadığı kanısındadır denilebilir. Hayalet mutfaklar 

yemek israfını azaltacak önlemler almalı ve bunu çeşitli kanallar ile 

tüketicilere iletmelidir. Katılımcıların risk ölçeğindeki “bir hayalet 

mutfaktan yemek teslimatının çok fazla zaman alacağından endişelenirim” 

ifadesine katılımı en düşüktür. Risk kapsamında katılımcıların hayalet 

mutfakların hijyen ve temizliğinden endişe ederken, yemek teslimat 
zamanı hakkında endişe duymadıkları söylenebilir. Esasen hayalet 

mutfaklar sadece adrese teslim olarak çalıştığından (Beniwal ve Mathur, 

2021; Moyeenudin vd., 2020) ve acıkıp sipariş verenlerin sabırsız olacağı 

göz önünde bulundurularak hayalet mutfaklar başarılı ve etkin bir teslimat 

sistemine sahip olmalıdır. Hayalet mutfakları sipariş verenler fiziki olarak 

görmediği için hijyen ve temizlikten endişe duydukları söylenebilir. Alan 

ve Köker (2022) gerçekleştirdikleri çalışmada benzer şekilde müşterilerin 

hayalet mutfakların fiziki ortamını görmediği için temizlik ve hijyen gibi 

konularda güven sorunu yaşadığını ifade etmişlerdir. Hayalet mutfakların 

hijyen ve temizlik konusunda standartlara uyduğunu çeşitli sertifikalar 

alarak kanıtlaması önerilmektedir. Ayrıca hayalet mutfaklar için resmi 

mecraların çeşitli standartlar oluşturması ve hayalet mutfakların sürekli 

olarak denetlenmesi önerilmektedir. Katılımcılar gelecekte hayalet 

mutfaklardan yemek siparişi vereceğini belirtmiştir. Hayalet mutfakların 

sektörde rekabet etmeleri ve başarılı olmaları için reklam ve tanıtımlara 

önem vermeleri ve mevcut çevrimiçi yemek siparişi uygulamaları ile 

işbirliği yapmaları önerilmektedir. 
Araştırma bulgularına göre algılanan faydanın artması ile hayalet 

mutfaklardan satın alma niyetinin arttığı ve riskin artması ile hayalet 

mutfaklardan satın alma niyetinin azaldığı belirlenmiştir. Araştırma 
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hipotezlerini test etmek için satın alma niyeti bağımlı değişken ve diğer 

boyutlar bağımsız değişken olarak regresyon modeli kurulmuştur. 
Araştırmada katılımcıların hayalet mutfaklardan satın alma niyetine kişisel 

fayda ve sosyal / toplumsal faydanın olumlu, kişisel risk ve sosyal / 

toplumsal riskin olumsuz etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Satın alma 

niyetine en çok olumlu eden boyut kişisel fayda boyutudur. Dolayısıyla 

hayalet mutfakların satın alma niyetini arttırması için uygulamalarını ve iş 

yönetimlerini pratik, çeşitli seçenekler sunacak ve kaliteli yemek 

seçeneklerine sahip olacak şekilde planlamaları önerilmektedir. Choudhary 

(2019) çalışmasında benzer şekilde hayalet mutfaklarda müşterilerin 

kalitesiz yemek teslimi algısı gibi sorunlarla karşılaşabileceğini ifade 

etmiştir. Hayalet mutfak girişimleri kaliteli yemek ve hijyen ile temizlik 

konusunda hedef kitlelerini ikna edecek strateji ve politikalar 
geliştirmelidir. İnsanları hayalet mutfaklarda satın almaya iten bir diğer 

neden ise hayalet mutfaklarda ev yemekleri gibi sağlıklı yemeklere ulaşım 

imkânının olmasıdır (Choudhary, 2019). Dolayısıyla hayalet mutfakların 

ev yemekleri gibi sağlıklı ve kaliteli menüler oluşturması ve evde üretim 

yapan ev kadınları ile işbirliği yapması önerilmektedir. 
Araştırma anket formları aracılığı ile Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinde 

görev yapan akademisyenlerden veri toplanarak gerçekleştirilmiştir. 
Gelecek çalışmalarda yerel halktan ve restoranlardan veri toplanarak 

hayalet mutfak araştırması yapılabilir. Ayrıca mevcut hayalet 

mutfaklardaki restoranlarla görüşme yolu ile veri toplanarak derinlemesine 

analiz yapılabilir. 
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ÖZET 
Turizmin krizlere karşı hassas bir sektör olması, kriz yönetimini turizm 

araştırmaları içinde önemli bir yere koymaktadır. Mevcut araştırmalar 

çoğunlukla ulusların, bölgelerin ya da büyük işletmelerin krizlerle nasıl 

başa çıktıklarına odaklanmaktadır. Fakat krizler, küçük işletmelerin 

devamlılığını en az büyük işletmeler kadar, belki de daha çok 

etkilemektedir. Öte yandan büyük işletmeler için tasarlanmış kriz yönetimi 

uygulamaları küçük ölçekli işletmeler için her zaman uygun değildir. Bu 
çalışmada küçük otellerin krizlerin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik 
uyguladıkları kriz yönetim stratejileri belirlenmiştir. Bu amaçla, Antalya 
bölgesinde yer alan 10 küçük otelin yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler 

yapılmış ve içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. Çalışmanın bulgularının 

küçük otellere kriz yönetimi konusunda yol gösterici olması 

hedeflenmektedir. 
Anahtar Kelimler: Küçük oteller, Kriz yönetimi, Korana Virüs, Covid- 19  

 
CRISIS MANAGEMENT STRATEGIES OF SMALL HOTELS 

 
ABSTRACT 
The tourism industry is sensitive to crises, so crisis management is an 
important topic for tourism research. Current studies mainly focus on how 
nations, regions, or large businesses deal with crises. However, crises 
damage the sustainability of small businesses at least as much, even more, 
than big ones. On the other hand, crisis management strategies designed for 
big organizations are not always suitable for small ones. In this study, crisis 
management strategies implemented by small hotels to reduce the harmful 
effects of crises were determined. For this purpose, face-to-face interviews 

                                                           
1 Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
tarafından desteklenmiştir. Proje numarası: 38362. 
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were conducted with the managers of 10 small hotels in the Antalya region, 
and the content analysis method was applied. It is aimed that the findings 
of the study will guide small hotels in crisis management. 
Keywords: Small hotels, Crisis management, Corona Virus, Covid-19 
 
1. GİRİŞ  

Turizm, krizlerden kolaylıkla etkilenebilen, hassas bir sektördür. 

Dünyanın herhangi bir ülkesinde gerçekleşen bir olay küresel turizm 

hareketlerini etkileyebilmektedir. Bu tür küresel krizlerin en son örneği 

2019 yılı aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan sonrasında 

dünyaya yayılan korona virüs salgını, global ölçekte turizmi, ani, uzun 

vadeli ve birçok işletmenin kapanmasına neden olacak şekilde etkilemiştir. 

2020 yılında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı %69 düşerken; elde 

edilen turizm geliri de %65 azalmıştır. (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
2022). Dünya turizm örgütünün verilerine göre 2020 yılında global turizm 

hareketleri de %74 azalmış, turizm sektörü 1,3 trilyon dolar ekonomik 

kayıp yaşamıştır (UNWTO, 2021).  
Turizmin krizlere karşı bu kadar hassas olması, kriz yönetimini turizm 

araştırmaları içinde önemli bir yere koymaktadır. Mevcut araştırmalar 

çoğunlukla ulusların, bölgelerin ya da büyük işletmelerin krizlerle nasıl 

başa çıktıklarına odaklanmaktadır. Fakat krizler, küçük işletmeleri de ciddi 

bir şekilde etkilemektedir. Turizm endüstrisinin büyük bir bölümünü 

oluşturan KOBI tanımına giren bu işletmelerin, yaşanmakta olan korona 
virüs salgınında da en çok etkilenecek işletmeler arasında yer aldığı 

belirtilmektedir (UNWTO, 2020). Öte yandan büyük işletmeler için 

tasarlanmış kriz yönetimi uygulamaları küçük ölçekli işletmeler için her 

zaman uygun değildir (Cushnahan, 2008). Genellikle yerli işletmeciler 

tarafından limitli yatırım kapasitesiyle kurulan (Cetin, Demirciftci ve 
Bilgihan, 2016) küçük oteller, krizleri yönetmekte büyük ve marka değeri 

olan otellere göre daha fazla zorlanmaktadır. Küçük oteller, genellikle 

bağımsız oteller olup; büyük markalara göre krizlerle baş edebilmek için 

gerekli finansal ve örgütsel kaynakları daha sınırlıdır. Bu oteller, talepteki 

dalgalanmalara ve uzun süre devam eden krizlere karşı daha 

savunmasızdır. Yine büyük otellere göre daha az oda sayısına (Buhalis ve 
Main, 1998) sahip olan küçük otellerin birim maliyetleri de daha yüksektir. 

Ayrıca, daha basit örgütsel yapılara, finansal kaynaklara, yönetim 

stratejilerine, insan kaynaklarına, servis kültürüne ve fiziksel tesislere 

sahiptirler. Küçük otellerin rekabet gücü samimi bir ortamda sunulan 

kişiselleştirilmiş servisten gelmektedir (Seilov, 2015). Bu oteller, yerel 

yatırımlar olduğundan aynı zamanda yerel katılımı arttırmakta ve 

sürdürülebilir destinasyon gelişimini de desteklemektedir. Dolayısıyla, 
sürdürülebilir turizm için gerekli olan küçük otellerin kendi özelikleri, 
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operasyonları ve ihtiyaçları için tasarlanmış kriz yönetim stratejilerine 
ihtiyaçları vardır.  

Bu çalışmanın temel amacı, kriz yönetimini küçük oteller açısından ele 

alarak, korona virüs salgının olumsuz etkileriyle başa çıkmak için izlenen 
kriz yönetim stratejilerini belirlemektir. Çalışma küçük oteller için bir kriz 

yönetim modeli oluşturacak daha kapsamlı bir araştırmanın ön çalışması 

olarak tasarlanmıştır.   
 
2. LİTERATÜR  

Kriz kavramı, arzu edilmeyen ve acil müdahale edilmesi gereken, 

olumlu ve olumsuz sonuçlar doğuran durumlar ve olaylar olarak 

tanımlanmaktadır (Faulkner, 2001; Ritchie, 2004). Krizlere karşı oldukça 

hassas olan sektörlerin başında turizm sektörü gelmektedir. Turizm sektörü 
dünyanın herhangi bir ülkesinde veya bölgesinde oluşan krizlerden 
kolaylıkla etkilenebilmektedir (Okumus, Altınay ve Arasli, 2005). 
Dolayısıyla dünyada ani gelişen krizleri tahmin etmek ve krizlere 

hazırlanmak, turizm sektörü açısından büyük önem taşımaktadır (Pforr ve 

Hosie, 2008). Dünyada yaşanan finansal krizler, salgın hastalıklar, terör 

saldırıları, savaşlar, doğal afetler nedeniyle, turizm endüstrisinin kriz 

yönetimine olan ilgisi de artırmıştır. Özellikle dünyadaki bütün ülkeleri 

etkileyen, Asya finansal krizi, İngiltere’de ortaya çıkan şap hastalığı, 

Amerika’da 11 Eylül olayları, Bali terör saldırıları, Sars salgını, Irak savaşı 

(Dogru, Sirakaya-Turk, ve Crouch, 2017; Kozak, Crotts ve Law, 2007; 
Okumus ve diğerleri, 2005; Paraskevas, Altinay, McLean, ve Cooper, 
2013), 2008 yılında dünya genelinde yaşanan mali kriz (Del Mar Alonso-
Almeida ve Bremser, 2013) Arap baharı (Avraham, 2015) ve korona virüs 

salgını gibi olaylar ve durumlar turizm endüstrisini olumsuz 

etkilemektedir.  
Krizler, belli bir destinasyonda meydana gelse de yansımaları küresel 

olabilmektedir (De Sausmarez, 2007). 2019 yılı aralık ayında Çin’in 

Wuhan kentinde ortaya çıkan, sonrasında dünyaya yayılan korona virüs 

salgını nedeniyle küresel turizm endüstrisi derin bir yara almıştır. Dünya 

turizm örgütünün verilerine göre 2020 yılında global turizm hareketleri 

%74 azalırken, turizm sektörü 1,3 trilyon dolar ekonomik kayıp yaşamıştır. 

Bu ekonomik kayıp 2009 yılında yaşanan global ekonomik kriz sırasında 

kaydedilenden 11 kat daha fazladır (UNWTO, 2021). 2020 yılı mart ayında 

Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgını Türk turizmini de 

derinden etkilemiş otel rezervasyonlarında %95 oranında düşüş yaşanmış, 
birçok otel faaliyetini durdurmuştur (Bişkin, 2020) ve 2020 yılında 

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı %69 düşerken; elde edilen turizm 

geliri de %65 azalmıştır (TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022). Krizlerin 
talep üzerindeki etkileri önceden tahmin edilemez olduğu için, kriz 
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yönetimi kavramı turizmin bütün paydaşları için önemli bir konu haline 

gelmiştir (Okumus ve diğerleri, 2005).  
Turistik destinasyonlardaki en önemli paydaşlardan biri konaklama 

işletmeleridir. Farklı kriz türlerinin konaklama işletmeleri üzerindeki 

etkilerini inceleyen çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Kimes (2009), 

konaklama işletmelerinin kriz döneminde ve sonrasında doluluklarında, 

ortalama oda fiyatında ve toplam odabaşı gelirlerinde düşüş yaşadığını 

belirlemiştir. Azalan doluluk ve fiyatlar, daha yüksek maliyetler, daha az 

kar, azalan personel sayısı, ertelenen tadilatlar ve yatırımlar, ağırlama 

endüstrisinde krizin sıklıkla görülen etkileridir (Okumus ve Karamustafa, 
2005). Büyük otellerde yapılan çalışmalara göre, satışları arttırmak için 

pazarlama çalışmalarının arttırılması, personel sayısının azaltılması, 
vergilerin düşürülesi için lobi çalışmalarının yapılması (Yu, Stafford ve 
Armoo, 2005), maliyetleri düşürmek ve verimliliği arttırmak (Israeli, 

Mohsin ve Kumar, 2011) oteller tarafından izlenen kriz yönetim stratejileri 

arasında yer almaktadır.  
 
3. YÖNTEM  

Bu çalışmanın temel amacı, sürdürülebilir bir turizm büyümesinde 

önemli bir yer tutan küçük otellerin krizlerin olumsuz etkilerini azaltmaya 

yönelik uyguladıkları kriz yönetim stratejilerini belirlemektir. Çalışma 

küçük oteller için bir kriz yönetim modeli oluşturacak, Türkiye’nin iki 

önemli turizm şehri olan İstanbul ve Antalya’da yapılacak daha kapsamlı 

bir araştırmanın ön çalışması olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın, korona 

virüs salgının hemen sonrasında gerçekleşmiş olması krizin etkileri devam 
ederken, kriz yönetim stratejileriyle ilgili güncel bilgilerin toplanabilmesini 
sağlamıştır. 

 
3.1. Örneklem  

Çalışmanın evreni küçük otellerden oluşmaktadır. Bu ön çalışmanın 

örneklemi ana çalışmanın daha küçük bir parçasını içeren ve Türkiye’nin 
en çok turist çeken bölgelerinden olan Antalya’da hizmet veren 10 küçük 

otelden oluşmaktadır.  Antalya önemli bir uluslararası destinasyon olması 

ve Türkiye’de en fazla turist çeken şehir olması nedeniyle ideal bir 
araştırma alanıdır. 

Oteller arasında küçük, orta ve büyük sınıflaması yapılırken otelin 

fiziksel büyüklüğü, personel sayısı, pazar payı ve finansal yapısı gibi 

kıstaslar kullanılabilmektedir (Radwan, Jones ve Minoli, 2010). Bu 
çalışmada, küçük oteller oda sayılarına göre sınıflandırılmıştır. Literatürde, 

küçük otellerin sahip olduğu oda sayısı ile ilgili farklı görüşler 

bulunmaktadır. Çalışma kapsamında üyeleriyle de görüştüğümüz Türkiye 

Küçük Oteller Derneği, en çok 130 odası olan otelleri dernek üyesi olarak 
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kabul etmektedir. Önceki çalışmalar da göz önüne alınarak, bu çalışma için 

en fazla 55 odaya sahip oteller küçük otel olarak kabul edilerek çalışmaya 

dahil edilmiştir.  
Çalışmaya dâhil edilecek oteller belirlenirken ilk olarak amaçlı 

örnekleme yönetimi kullanılarak Antalya bölgesinde bulunan, Türkiye 

Küçük Oteller Derneği’nin üyesi olan ve en fazla 55 odası bulunan oteller 

arasından görüşmeyi kabul eden iki otel seçilmiştir. Sonrasında bu iki 
otelin referansıyla kar topu yöntemiyle diğer otellere ulaşılmış ve toplamda 

10 küçük otel yöneticisiyle görüşülmüştür.  
 

3.2. Veri Toplama Araçları 
Görüşme soruları, literatür ve çalışmanın amacına uygun nitelikte 

hazırlanmıştır. Soru formu, iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 

katılımcılardan demografik (kişisel) ve örgütsel (çalıştıkları otelle ilgili) 
veriler toplanmıştır. İkinci bölümde, katılımcılara korona virüs sırasında 

izledikleri kriz yönetim stratejileri sorulmuştur.  
Görüşmeler öncesinde, soruların yeterli, anlaşılabilir ve uygun olduğunu 

ortaya koymak amacıyla, pilot test uygulanmıştır. Pilot test amacıyla, iki 
küçük otel yöneticisiyle görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme soruları 

katılımcılardan alınan geri bildirime göre güncellenmiştir. 
 

3.3. Veri analizi 
Elde edilen veriler üzerinden analiz yapılması için görüşmeler, 

katılımcıların rızası ile dijital olarak kaydedilmiş ve görüşmeden hemen 

sonra yazıya dökülmüştür. Kayıt altına alınan veriler daha sonra deşifre 

edilerek içerik ve betimsel analizler yapılmıştır. Bu aşamada, görüşme 

metinleri her araştırmacı tarafından içselleştirilmiş, öncelikle anahtar 

kelimeler belirlenmiş, bu anahtar kelimeler kodlanarak gruplandırılmış ve 
son olarak da bu grupları temsil eden 4 ana tema belirlenmiştir. Bunlar 
insan kaynakları stratejileri, mali stratejiler, operasyonel stratejiler ve 

pazarlama stratejileridir.  
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
4.1. Demografik Bilgiler 

Görüşme yapılan 10 görüşmeciden 4’ü kadın, 6’sı erkektir ve 
görüşmecilerin yaşları 29 ile 68 arasındadır. Oteldeki görevleri 

incelendiğinde 5 tanesinin otel sahibi, 2 tanesinin işletmeci ve 3 tanesinin 
de otel yöneticisi olduğu görülmektedir. Tablo 1’de görüşmecilerin 

demografik bilgileri ve çalıştıkları otellerin bilgileri detaylı olarak 

gösterilmiştir.  
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Tablo 1. Görüşmecilerin Demografik Bilgileri ve Otel Bilgileri  

 
*A: Rakiplerimden Az, B: Rakiplerime Benzer, Y: Rakiplerimden Yüksek 
 

4.2. Kriz Yönetimi Stratejileri 
Çalışma kapsamında küçük otellerin kriz yönetim stratejilerini 

belirlemek hedeflenmiştir. Görüşmelerden elde edilen stratejiler 4 ana tema 

altında toplanmıştır: İnsan kaynakları stratejileri, mali stratejiler, 
operasyonel stratejiler ve pazarlama stratejileri.  

 
a) İnsan Kaynakları Stratejileri  
Araştırmaya katılan otelcilerin kriz döneminde uyguladıkları insan 

kaynakları stratejilerinin başında sezonda kademeli personel artışı 

gelmektedir. Otellerin bulunduğu bölgelerde ağırlıklı olarak deniz-kum-
güneş turizmi yapılmaktadır. Görüşülen otellerin çoğunluğu Mayıs-Ekim 
ayları arasında açık olduklarını belirtmişlerdir. Bu nedenle oteller 
personelinin büyük çoğunluğunu sadece bu aylarda istihdam etmekte ve 
istihdam edilen personelle süreli iş sözleşmesi yapmaktalardır. Daha 
önceki çalışmalarda otelcilerin sıkça başvurduğu kriz yönetim 

stratejilerinden olan personel çıkarma (Bulgan ve Aktel, 2017; Israeli ve 
diğerleri, 2011; Yu ve diğerleri, 2005), kriz süresince görüşülen otellerin 
hiçbiri tarafından uygulanmamıştır. Görüşmecilerden sadece biri işten 

çıkarmanın salgın döneminde devlet tarafından yasaklandığına 
değinmiştir: 

“Personel çıkarmadık. Zaten kaldı ki personel çıkarmak da devlet 
tarafından yasaklanmıştı ama hani biz böyle bir şeye zaten ihtiyaç 

duymadık.” (G2) 
Görüşmelerden elde edilen bilgiye göre, salgın sürecinde personelin 

işten çıkarılmamasının temel sebebinin zaten personelin sezonluk olarak 
işe alınması olduğu tespit edilmiştir. Otelciler salgının başlamasıyla 

sezonluk aldıkları personel alımını durdurmuş, misafir sayılarındaki artışa 

göre personel sayısını da kademeli olarak arttırmışlardır.  
Çalışmaya katılan otelcilerin insan kaynakları alanında uyguladıkları 

Görüşmeci 

No Cinsiyet Yaş Eğitim 

Oteldeki 

Görevi 

Turizm 

deneyimi 

Otelin 

Kuruluş 

Tarihi

Otelin 

oda 

sayısı 

Otelin 

Mülkiyet 

Durumu

Otelin 

Fiyat 

Politikası*

G1 E 34 Lisans Otel Sahibi 9 Yıl 2013 7 Bina Sahibi B

G2 K 48 Lisans Yönetici 10 Yıl 1980 21 Kira A

G3 E 34 Lisans Otel Sahibi 20 Yıl 1960 35 Bina Sahibi B

G4 E 32 Lisans İşletmeci 12 yıl 1990 20 Kira B

G5 E 55 Lisans İşletmeci 15 Yıl 2020 11 Kira Y

G6 K 59 Ön Lisans Otel Sahibi 30 Yıl 1984 15 Otel Sahibi A

G7 E 36 Lisans Yönetici 3 Yıl 1980 8 Bina Sahibi B

G8 K 29 Lisans Yönetici 10 Yıl 2005 17 Bina Sahibi B

G9 E 68 Ön Lisans Otel Sahibi 31 Yıl 1991 40 Bina Sahibi A

G10 K 61 Lisans Otel Sahibi 25 Yıl 1997 41 Bina Sahibi Y
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diğer bir strateji de kısa çalışma ödeneklerinden faydalanmaktır. Otelciler 
sadece sınırlı sayıda personelleri için kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanabildiklerini belirtmişlerdir. Bunun nedeni de çalışanların 

çoğunlukla sezonluk olarak işe alınması, yıl boyunca çalışan personel 

sayısının limitli olması ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için 

çalışanlarda aranan minimum sigortalılık süresidir.    
 
b) Mali Stratejiler 
Mali stratejilerin başında maliyetleri azaltma çalışmaları gelmektedir. 

Bazı otelciler maaliyetleri azaltmak için odalara konulan şampuan, saç 

kremi, duş jeli gibi buklet malzemelerinde, otelde kullanılan temizlik 

malzemelerinde ve kahvaltılıklarda değişikliğe gitmişler ve bu ürünlerin 

daha az maliyetli muadillerini tercih etmişlerdir. Maliyetleri azaltma 
stratejileri kaliteden taviz verileceği ve misafir memnuniyetsizliğine yol 

açacağı gerekçesiyle görüşmeye katılan otellerin çoğunluğu tarafından 

tercih edilmeyen stratejilerdendir. Otel sahibi görüşmecilerden birisi bu 
durumu şu şekilde ifade etmiştir:  

“Maliyetleri hiç kısmadık. Yani kaliteden hiç ödün vermedik.” (G6) 
Otelciler tarafından uygulanan diğer mali stratejiler arasında devlet 

destekli kredilerden yararlanma ve mevcut kredileri ileri tarihe öteleme yer 

almaktadır.  
 
c) Operasyonel Stratejiler 
Operasyonel strateji olarak en çok benimsenen strateji korona virüs 

tedbirlerine dikkatle uyup, operasyonu sekteye uğratacak ve otel için 

olumsuz bir üne sebep olacak korona virüs salgınını otelden uzak tutmak 

olmuştur. Her ne kadar görüşülen otellerden sadece biri dışında güvenli otel 

sertifikasını alan otel bulunmasa da otelciler korona virüs tedbirlerine 
büyük bir dikkatle riayet ettiklerini vurgulamışlardır:  

“Güvenli otel sertifikası almadık prosedürü çok fazla olduğu için ama 

herhangi yeni bir kural geldiği zaman Kaş’ta en eski otel olmamızdan da 

kaynaklı biraz, bu tedbirleri ilk biz uyguluyoruz. Yapılması gerekenleri ilk 

biz yapıyoruz. Ondan sonra da önce komşu otellerden başlayarak herkese 

de bilgi verip yardımcı oluyoruz.” (G2) 
Bununla birlikte tüm sezon açık olan oteller kış döneminde kapalı olan 

restoranlarını, bağımsız restoranlar korona virüs tedbirleri nedeniyle kapalı 

olduğu için otel misafirlerine hizmet vermek amacıyla açık tuttuklarını 

belirtmişlerdir:  
“Kışın restoran açmıyorduk, açmak zorunda kaldık. Öbür restoranlar 

kapalıydı. Paket servisleri yetişmiyordu. Biz burada onu tamamlamaya 

çalıştık.” (G9) 
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d) Pazarlama Stratejileri   
Korona virüs salgını döneminde otelciler pazarlama stratejisi olarak 

öncelikle otellerinde aldıkları korona virüs tedbirlerini potansiyel 
müşterilerine duyurmaya ve onların güvenini kazanmaya çalışmışlardır. 
Bunun için ilk olarak kendi sosyal medya kanallarını ve web sitelerini 

kullanmışlardır. Görüşmeler sırasında otelciler ayrıca booking.com, 
expedia gibi birçok online seyahat acentesinin otelde alınan korona virüs 

tedbirlerinin otel sayfalarında belirtilmesini zorunlu kıldıklarına 

değinmişlerdir.  
Otelcilerin uyguladıkları diğer bir pazarlama stratejisi de salgın 

nedeniyle küçülen pastadan pay almak için özellikle talebin düşük olduğu 

günlerde çeşitli kampanyalarla oda fiyatlarını düşürmek olmuştur. 
Araştırmaların gösterdiğine göre de kriz anlarında rezervasyonları 

arttırmak için fiyat düşürme stratejisi otelciler tarafından sıklıkla 

uygulanmaktadır (Israeli ve diğerleri, 2011; Israeli ve Reichel, 2003)    
Bu strateji bazı otelciler tarafından benimsense de otelcilerin bir kısmı 

fiyatla rekabet edilmesine son derece karşı olduklarını belirtmişlerdir. Bu 
stratejinin hem bölgeye hem de otellere önemli zararları olacağını, 

otelcilerin fiyatları düşürerek kalitelerinden taviz vermek zorunda 

kalacaklarını ve bunun uzun vadede otellere ve bölgeye daha çok zararı 

olacağını düşünmektedirler.  Örnek olarak bir otel işletmecisi bu konuda 
şunları söylemiştir:  

        “Hangi sektörde olursa olsun kendini geliştirmemiş, bilgisiz, 

herhangi bir programı olmayan, planlaması olmayan kişilerin yaptığı tek 

şey fiyat düşürerek rekabet etmek. Fiyat düşürerek rekabet etmek çok büyük 

zararları olan bir işlemdir çünkü hem kendisine hem piyasaya zarar verir. 

Onun için ben tavsiye etmem.”(G5) 
Otelcilerin bu süreçte uyguladıkları diğer bir pazarlama stratejisi de iç 

pazara yönelmektir. Salgın nedeniyle sınır kapılarının kapanmasıyla 

yabancı misafir alamayan otelciler daha önce çalışmadıkları yerli turist 

getiren acentelerle çalışmaya başladıklarını ve iç pazara uygun 
promosyonlar düzenlediklerini belirtmişlerdir:   

“Hemen tabi yerli piyasaya döndük. İşte malum ETS falan tur 

acentelerine kendimizi tanıttık. Oradan da geri dönüşler oldu ve çok iyi 

geri dönüşler oldu.” (G10) 
Otelcilerin kriz dolayısıyla düşen yabancı turistler nedeniyle iç pazara 

yoğunlaştırdıkları bulgusu yine Antalya bölgesinde beş yıldızlı otellerle 

yapılan başka bir çalışmanın bulgusuyla örtüşmektedir (Bulgan ve Aktel, 
2017). 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER  
Bu çalışma kapsamında küçük otellerdeki kriz yönetim stratejileri 

araştırılmıştır. Yapılan görüşmelere göre küçük oteller tarafından 

uygulanan kriz yönetim başlıkları 4 ana tema altında toplanmıştır: İnsan 

kaynakları stratejileri, mali stratejiler, operasyonel stratejiler ve pazarlama 

stratejileri. Bu ana başlıklar daha önceki çalışmalar da belirlenenlerle 
benzerlik göstermektedir (Israeli ve Reichel, 2003; Israeli ve diğerleri, 
2011; Lai ve Wong, 2020).  

Görüşülen oteller tarafından uygulanan insan kaynakları stratejileri 

sezonda kademeli personel arttırımı ve kısa çalışma ödeneğinden 

yararlanmadan oluşmaktadır. Çalışmanın başında, devlet tarafından işten 

çıkarmanın yasaklanmasının, otellerin personel çıkarmamasının nedeni 

olduğu düşünülse de asıl nedenin görüşülen otellerin zaten sezonluk 
personelle çalışması ve salgın başladığında sezon için personel alımına 

başlanmamış olması olduğu tespit edilmiştir.  
Mali stratejilerin başında odalarda, kahvaltıda ve temizlikte kullanılan 

ürünlerin maliyeti düşük muadilleriyle değiştirilmesi gelmektedir. 

Görüşülen otelciler bu stratejiye misafire sunulan hizmetin kalitesini 
düşürebileceği için temkinli yaklaşmaktadırlar. Otelcilerin bu görüşü Del 

Mar Alonso-Almeida ve Bremser (2013) çalışmasıyla da 

desteklenmektedir. Araştırmacılar maliyetleri kısmanın uzun vadede otelin 

rekabetçiliğine zarar vereceğini vurgulamaktadırlar. Diğer mali stratejiler 
ise devlet destekli kredilerden yararlanma ve kredi öteleme stratejileridir.  

Sınırlı bir operasyona sahip olmaları nedeniyle küçük otelcilerin en az 
başvurduğu stratejiler operasyonel stratejilerdir. Operasyonel anlamda 
izlenen en temel strateji korona virüs tedbirlerine dikkatle uyup 
misafirlerini ve personellerini salgından korumak olmuştur.   

Görüşmeye katılan otelcilerin en çok faydalandığı kriz yönetim 
stratejileri pazarlama stratejileridir.  Otelciler korona virüs için aldıkları 

tedbirleri çeşitli kanallarla misafirlerine duyurmaya öncelik vermişlerdir. 

Ayrıca, seyahat eden yabancı turistin azalmasıyla, iç pazara yönelik 

pazarlama çalışmalarına ağırlık vermişlerdir.  Çeşitli promosyonlarla fiyat 

bazlı rekabet etmek de kriz döneminde küçük oteller tarafından uygulanan 

diğer bir pazarlama çalışmasıdır. Çalışma kapsamında otelcilere pazarlama 
çalışmalarına salgının hangi aşamalarında ağırlık verdikleri sorulmamıştır. 

Lai ve Wong (2020) pazarlama çalışmalarının korona virüs salgını 

sürecinde salgının en başında ve salgın hafiflemeye başladıktan sonra 

tercih edildiğini, salgının en yoğun olduğu dönemde otelcilerin pazarlama 

çalışmalarının talebi arttırmada etkisi olmayacağını düşündükleri için 

pazarlama bütçelerini kullanmamayı tercih ettiklerini belirlemişlerdir.   
Küçük otellerin büyük zincir oteller gibi önceden planlanmış, uzman bir 

kadro tarafından oluşturulmuş, pazar araştırmalarına dayanan, merkezden 
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gelen kriz yönetim planları bulunmamaktadır. Görüşmeler sırasında küçük 

otel yöneticilerinin kendi deneyimleri ve gözlemleriyle, daha önceden 

herhangi bir planlama yapmadan kriz sürecini o anda geliştirdikleri 

stratejilerle atlatmaya çalıştıkları tespit edilmiştir.  
Turizm sektörü krizlere hassas bir sektör olması nedeniyle, otellerin bu 

krizlerle baş edebilmek için önceden hazırlanmış kriz yönetim planları 

olmalıdır. Otel yöneticileri kriz dönemlerinde uyguladıkları bu stratejileri 

yakından takip etmeli, analizini yapmalı, faydalandıklarına devam ederken, 

yarar görmedikleri stratejiler konusunda ısrarcı olmamalılardır.   
Çalışmamanın sadece belli bir turizm bölgesinde yapılması ve 

görüşmeci sayısının 10 ile sınırlandırılması çalışmanın kısıtlarını 

oluşturmaktadır. Gelecekte başka bölgelerde ve büyük otellerde kriz 
yönetim stratejilerini belirlemek için çalışmalar yapılabilir ve mevcut 

çalışmalarla benzerlikler ve farklılıklar belirlenerek kriz yönetimi 
literatürüne katkı sağlanabilir. 
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KARAVAN TURİZMİNE MOTİVE EDİCİ UNSURLARIN 

KEŞFEDİLMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA 
 

Gökhan KENAR 
Dr., Serbest Araştırmacı, gokhankenarr@gmail.com  

 
ÖZET 
Karavan turizmi, insanlara konaklama ve yer değiştirme özgürlüğü veren 

turizm faaliyetlerinden oluşmaktadır. Bu turizm türündeki motivasyon 

kaynaklarının incelenmesi, karavan kullanıcılarını anlamak açısından 

önemli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı 

bireyleri karavan turizmine motive eden unsurları ve motivasyonlarını 

olumsuz etkileyen unsurları keşfetmektir. Araştırmada, nitel araştırma 

yöntemlerinden fenomenolojik (olgubilim) desen benimsenmiştir. Veriler 

yarı yapılandırılmış mülakat formu aracılığıyla toplanmıştır. Örneklem, 

Antalya ilinde bulunan ve aktif olarak karavan kullanan 11 kişiden 

oluşmaktadır. Araştırmaya katılan kişilerin farklı demografik özelliklere 

sahip olmalarına özen gösterilerek zengin veriler elde etmek için amaçlı 

örnekleme yönteminden maksimum çeşitlilik benimsenmiştir. Araştırmada 

elde edilen veriler, MAXQDA programı aracılığıyla içerik analizine tabi 

tutularak temalar ve kodlar oluşturulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre 

karavan turizmine motive edici temalar; yaşam tarzı/bakış açısı, 

şehirden/kalabalıktan uzaklaşma, zaman ve mekân özgürlüğü, insan 

ilişkileri, duygular, konfor algısı ve ekonomik sorunlara çözüm üretmedir. 

Karavan turizmine yönelik motivasyonu olumsuz etkileyen temalar ise; 

ekonomik sorunlar, teknik sorunlar, yaşam alanıyla ilgili sorunlar, kişisel 

ve çevresel sorunlardır. Bu sonuçlar doğrultusunda karavan turizmine 

yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için karavan yaşam alanlarının 

düzenlenmesi gerekmektedir. Karavan kullanımına ilişkin ekonomik ve 

sosyal önlemlerin alınması ise, karavan kullanıcılarının motivasyonlarını 

olumsuz etkileyen unsurları azaltabileceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Karavan, Karavan turizmi, Turizm motivasyonu. 
 

DISCOVERING THE MOTIVATING FACTORS TO CARAVAN 
TOURİSM: A QUALITATIVE RESEARCH  

 
ABSTRACT 
Caravan tourism consists of tourism activities that give people the freedom 
to stay and relocate. Examination of motivational sources in this type of 
tourism is thought to be important in terms of understanding caravan users. 
In this context, the purpose of the study is to discover the factors that 
motivate individuals to caravan tourism and the factors that negatively 
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affect their motivation. In the study, the phenomenological design that one 
of the qualitative research methods was adopted. Data were collected 
through a semi-structured interview form. The sample consists of 11 people 
who are actively using caravans in Antalya. By paying attention to the 
different demographic characteristics of the people participating in the 
research, maximum diversity was adopted from the purposive sampling 
method to obtain rich data. The data obtained in the research were subjected 
to content analysis through the MAXQDA program, and themes and codes 
were created. According to the results of the study, motivating themes for 
caravan tourism; are lifestyle/perspective, getting away from the 
city/crowd, freedom of time and space, human relations, emotions, 
perception of comfort, and finding solutions to economic problems. The 
themes that negatively affect the motivation for caravan tourism are; 
economic problems, technical problems, problems related to living space, 
personal and environmental problems. In line with these results, it is 
necessary to organize caravan sites to carry out activities for caravan 
tourism. It is thought that taking economic and social measures regarding 
the use of caravans can reduce the factors that negatively affect the 
motivation of caravan users. 
Keywords: Caravan, Caravan tourism, Tourism motivation. 
 
1. GİRİŞ 

Karavan, konaklamanın ve ulaşımın bir arada olduğu insanların çeşitli 

ihtiyaçlarını yerine getirdikleri özgür bir yaşam tarzıdır (Bilim ve Özer, 

2021). Konaklama, tatil, yemek pişirme ve uyku gibi amaçlarla 

kullanılmaktadır (Beilharz ve Supski, 2017). Karavancılık, otomobil ve 

eğlence aracı yolcularına hizmet ettiği için turizmle ilişkilendirilmektedir 

(Green, 1978). Patterson, Pegg ve Mahadevan (2015)’e göre karavancılık, 

turizm taşımacılığının yanı sıra konaklamanın da özel bir şeklidir. Avrupa 

ve Amerika'da popüler olan karavan turizmi; hem tatil hem de yaşam 

biçimi olarak görülmektedir. Türkiye’nin doğal güzellikleri ve iklimi 

sebebiyle karavan turizmine elverişli olduğu görülmektedir (Alkan, 2021). 
Özellikle Antalya bu konuda dikkat çekici bir destinasyondur (Doğantan, 

Gülenç ve Kozak, 2017). 
İnsanların neden seyahat ettikleri, kimlerin seyahat ettiği ve bu 

seyahatlerin nerelere olduğu konusu oldukça fazla araştırılmıştır (Hardy ve 
Gretzel, 2010). Ancak bir seyahat şekli olan karavan turizmiyle ilgili 

çalışmalar özellikle son 10 yılda artmıştır. Bu çalışmalar genellikle batı 

kaynaklıdır. Örneğin, karavan turizminin kampçılık ile beraber araştırıldığı 

görülmektedir (Rogerson ve Rogerson, 2020). Bunun yanı sıra, Kuzey 

Amerika’da kar kuşları (snowbirds), Avustralya’da ise gri göçebeler (grey 

nomands) olarak bilinen karavan kullanıcılarının araştırıldığı tespit 
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edilmiştir (Onyx ve Leonard, 2007; Wu ve Pearce, 2014). Belirli 
konulardaki araştırmalar daha sınırlıdır. Örneğin karavancılıkta özgürlük 

konusunun yeteri kadar araştırılmadığı görülmektedir (Mikkelsen ve 
Cohen, 2015). Diğer taraftan karavan turizmine yönelik motivasyon 

kaynaklarıyla ilgili çalışmalar, literatürü zenginleştirebilir. 
Turistlerin lüks eğilimleriyle karşılaştırıldığında karavan turistlerinin 

ihtiyaçları daha katı ve işlevseldir. Daha az tüketirler. Motivasyonları 

hedonik değil yenilik arayışına dayalıdır (Bilim ve Özer, 2021). Kitle 
turizmiyle kıyaslandığında doğanın korunmasına daha duyarlıdır. 

Konaklamada ekonomik açıdan daha avantajlıdır (Doğantan ve Emir, 

2019). Karavan turizmi, insanların iyi hissetmelerini, benzer düşünen 

gezginlerle dostluk kurmalarını ve yeni yerler keşfetmelerini sağlar 

(Patterson vd., 2015). Dolayısıyla karavan turizmine katılan bireylerin 

motivasyon kaynakları diğer turizm türlerine katılan bireylere göre 

farklılaşabilir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı bireyleri karavan 

turizmine motive eden unsurları ve motivasyonlarını olumsuz etkileyen 

unsurları keşfetmektir. 
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Karavanların kökeni, insanların İngiliz ve Avrupa kırsalında dolaştığı 

1880’lerdeki boş zaman etkinliklerine dayandığı düşünülmektedir. I. 

Dünya Savaşı’ndan sonra bu araçlar atlı kamyonetlere bürünmüştür 

(Patterson vd., 2015). İlk karavan imalatının 1885 yılında İngiltere’nin 

Bristol şehrinde yapıldığı düşünülmektedir (Doğantan vd., 2017). Kısa süre 

sonra motorlu araçlarla birlikte ticari karavan üretimi başlamıştır. 

1930’larda ABD’de 400.000’e yakın karavan üretimiyle bu araçlar 

yaygınlaşmıştır. (Patterson vd., 2015). 1980 - 1990’larda eğlence, seyahat, 

gezi ve kamp için ulaşım ve geçici yaşam alanında konaklamak amacıyla 

kullanılmışlardır. Karavanlar dünyayı sorunsuz bir şekilde görmenin esnek 

bir yolu olduğu için giderek daha popüler tatil seçeneği haline gelmiştir 

(Perera ve Bopage, 2021). 
Karavanlar; “açılır karavanlar, karavan römorkları, çadır römorkları, 

motorlu evler, sürgülü araçlar ve campervan gibi çeşitli türleri bulunan 

araçlardır”. (Wu, 2015, s. 802). İçerisinde televizyon, mini mutfak, banyo 

ve soğutma olanakları bulunmaktadır (Timothy ve Teye, 2009). 
Karavanların normal araçlardan farkı, içerisinde yaşamak için tasarlanmış 

olmalarıdır (Lorentzen, 2015). Bu araçlar, genellikle karavan park alanı 

gibi yerlerde kullanılmaktadır. Ancak park alanları dışında da konaklamaya 

imkân verdiği için kullanıcılarına mekânsal açıdan özgürlük, esneklik ve 

otonom hareket edebilme imkânı sağlamaktadır (Garrido, Gastaminza, 
Rodríguez ve Calañas, 2022). İnsanların bu araçlarla tatile gitmesi ve o 

alanda konaklaması karavan turizmini ortaya çıkarmıştır (Hardy ve 
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Gretzel, 2010, s. 209). Bu bağlamda, karavan turizmi, araçların hem 

yolculuk hem de konaklama amacıyla kullanıldığı sürüş turizminin (drive-
tourism) bir alt kümesini oluşturmaktadır (Hardy, Hanson ve Gretzel, 
2012). 

Karavan turizmi kamp yaşantısına imkân veren konaklama 

alternatiflerinden biridir. Kitle turizminde benimsenen otel işletmelerinin 

aksine karavanların tercih edilmesi, hem doğanın korunmasını sağlamakta 

hem de katılımcılara daha ekonomik konaklama fırsatı sunmaktadır. Bu 
araçlar kullanılarak kısa ve uzun süreli konaklamalar yapabilmektedir 

(Counts ve Counts, 2001). Ayrıca, karavan kullanarak kamp yapan kişiler 
araçlarını rastgele yerlere park etmeyip temel ihtiyaçlarını 

karşılayabilecekleri kamp alanlarını tercih ettikleri için, “kamp” ve 

“karavan” terimleri çoğu zaman birbirinin yerine kullanılmaktadır 

(Doğantan vd., 2017). Hatta karavan turizmini kamp alanı olmadan 

anlatmak eksik olarak algılanacaktır (Alkan, 2021). 
Karavan turizmi diğer turizm türlerine göre önemli bir alternatiftir. 

Karavan turizmine katılan kişiler kaynakların kullanımına saygı duyarlar 

ve asgari yaşam anlayışını benimserler (Bilim ve Özer, 2021). Şehrin 

gürültüsünden uzak ve doğal güzellikleri olan bölgelerin çevresinde 

kurulan kamp alanlarını tercih eden küçük gruplar, doğal ve kültürel 

özellikleri olan turizm merkezlerine zarar vermemektedir. Bu, ekolojik 

dengenin korunması açısından önemlidir (Doğantan vd., 2017). Zihinsel ve 
fiziksel sağlık açısından insanların izole olmasını sağlamaktadır. Esneklik, 

hareketlilik ve özgürlük ön plandadır. İnsanlar genellikle sosyal bağlantı 

kurmak, özgürlük, doğayla tekrar bağlantı kurmak, eğlence ve macera, 
stresi azaltmak gibi çeşitli amaçlarla karavanda kalmaktadırlar (Sommer, 
2020). Karavanlar insanlara geçici bir evde aile ve arkadaşlar eşliğinde 

yaşamayı, dinlenmeyi, rahatlamayı ve doğal ortamlarda vakit geçirme 

imkânlarını sunmaktadır (Brooker ve Joppe, 2013). Karavanlar insanları 

özgürlük hissettirmektedir (Mikkelsen ve Cohen, 2015). Bu doğrultuda 

araştırma şu sorulara cevap aramaktadır: 
1. İnsanları karavanda kalmaya motive eden unsurlar nelerdir? 
2. İnsanlar için karavanda yaşamak ne anlam gelmektedir? 
3. Karavan kullanımı insanların yaşam tarzına nasıl yansımaktadır? 
4. İnsanları karavan turizmine motive eden unsurlara olumsuz etki eden 
faktörler nelerdir? 
 
3. YÖNTEM 

Araştırmada insanların, belirli durum ve olgulara yönelik algılarını 
ortaya çıkarmak amacıyla fenomenolojik desen benimsenmiştir (Sığrı, 

2018). Karavan turizmine ilişkin faaliyetler bir olgu olarak ele alınarak, 
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insanları bu olguya motive eden unsurları ve motivasyonu olumsuz 
etkileyen unsurları tespit etmek amaçlanmıştır.  

Nitel araştırmalarda örneklem büyüklüğü konusu tartışmalıdır. 
Örneklem büyüklüğü nicel araştırmalarda sayısal olarak 

hesaplanabilmesine rağmen, nitel araştırmalarda bunu yapmak güçtür. Bu 

bağlamda nitel araştırmalar için örneklem büyüklüğüne odaklanmaktan 
ziyade, veri toplama sürecine odaklanılmaktadır. Bu doğrultuda kavramlar 
ve süreçler birbirini tekrar edinceye kadar veri toplamaya devam 

edilmektedir  (Yıldırım ve Simsek, 2021). Dolayısıyla bu araştırmada 

tekrara ulaşana kadar veri toplanmaya devam edilmiştir. 
Araştırma verileri Antalya’nın çeşitli bölgelerinde konaklayan 11 

karavan kullanıcısından toplanmıştır. Antalya bu konuda önemli bir 

destinasyondur (Doğantan vd., 2017). Verilerin toplanmasında, amaçlı 

örnekleme yönteminden maksimum çeşitlilik benimsenmiştir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2021). Veriler, yarı yapılandırılmış mülakat tekniğiyle 01.07.2022 

- 30.08.2022 tarihleri arasında toplanmıştır. Formda yer alan ifadeler, 

konuyla ilgili literatürdeki araştırmalardan yararlanılarak ve kişisel 

gözlemlerden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra demografik 
ifadeler sorulmuştur (Tablo 1). Veriler ses kayıt cihazıyla toplanmıştır. 

Mülakattan önce katılımcılardan seslerinin kayıt edileceğiyle ilgili izin 

istenmiştir. Her mülakat ortalama 15 dakika sürmüştür.  
 
Tablo 1. Katılımcılar 

Katılımcılar Cinsiyet Yaş Meslek Karavan tec. 
K1 Kadın 58 Ev hanımı 1 yıl 
K2 Kadın 56 Organizasyon işi 6 ay 
K3 Erkek 73 Emekli 4 yıl  
K4 Kadın 55 Emekli 6 gün 
K5 Erkek 58 Mobilyacı 3 ay 
K6 Erkek 42 Bisiklet mağ. sah. 5 yıl 
K7 Kadın 29 Memur 9 ay 
K8 Erkek 58 Emekli 3 yıl 
K9 Erkek 62 Emekli 2 yıl 
K10 Erkek 50 Hekim 3 sene 
K11 Kadın  38 Yazılımcı Çocukluktan 

 
Verilere, MAXQDA programıyla içerik analizi yapılmıştır. İlk olarak 

literatür ışığında veriler incelenmiş ve kodlar oluşturulmuştur. Kodların 

anlam bütünlüğü ve birbirleriyle ilişkisi incelenerek temalar 

oluşturulmuştur. Geçerlilik ve güvenilirliği sağlamak adına araştırma 

sonucunda ortaya çıkan kodlar ve temalar, alanında uzman iki 

akademisyenin görüşü alınarak tekrar revize edilmiştir (Kirk, Miller ve 
Miller, 1986; LeCompte ve Goetz, 1982).  
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4. BULGULAR 
Araştırmada bireylerin karavan turizmine ilişkin motivasyonunu 

belirleyen iki ana kategori bulunmaktadır. Bunlar motive edici unsurlar ve 

motivasyonu olumsuz etkileyen unsurlardır. Tablo 2’de katılımcıların 

karavan turizmine motive eden temalar yer almaktadır.  
 
Tablo 2. Motive Edici Unsurlar 

 Temalar Sıklık Yüzde 

Yaşam tarzı/bakış açısı 51 29,6 

İnsan ilişkileri 29 16,9 

Zaman ve mekân özgürlüğü 28 16,3 

Ekonomik sorunlara çözüm üretme 26 15,1 

Konfor algısı 14 8,1 

Duygular 13 7,6 

Şehirden/kalabalıktan uzaklaşma 11 6,4 

Toplam 172 100 

 
Tablo 3’de karavan turizmine motive eden temaların altında yer alan 

kodlar bulunmaktadır. 172 kodlama sonucunda 7 tema ve 28 kod 

oluşturulmuştur. Yaşam tarzı/bakış açısı temasında 9 kodun yer aldığı 

görülmektedir. Karavan turizmine motive eden yaşam tarzı/bakış açısıyla 

ilgili faktörler; doğaya/denize yakın olabilme imkânı, salaş yaşam, 

sürdürülebilir/çevreci yaşam, emeklilik hobisi, minimalist yaşam, 

konfordan vazgeçiş, alışkanlık yaratan yaşam, daha kuralsız tatil seçeneği 

ve hayatın olağan rutininin dışına çıkmaktır. Şehirden/kalabalıktan 

uzaklaşma temasında 2 kod bulunmaktadır. Buna göre katılımcıların dört 

duvar arasından kurtulma hissi ve kalabalıktan kaçış gibi motive kaynakları 

bulunmaktadır. Zaman ve mekân özgürlüğü temasında 3 kod 

bulunmaktadır. Bunlar; yer değiştirme esnekliği, yeni yerler keşfetme, 

manzaranı ve komşunu değiştirebilmedir. Katılımcıların karavan turizmine 

motive olmasında insan ilişkileri önemli bir tema olarak ortaya çıkmıştır. 

İnsan ilişkileri teması 4 koddan oluşmaktadır. Buna göre bireyler yeni 

insanlarla tanışma/insanlarla bir arada olma, eski komşuluk ilişkilerine 

dönüş/yardımlaşma, eşinin hayali/eşimin desteği ve kültür seviyesinin daha 

yüksek olduğu düşüncesi ile motive oldukları görülmektedir. Duygular 

teması 4 koddan oluşmaktadır. Katılımcılar özgürlük, herkesin hayalini 
olan şeyi gerçekleştirebilme hissi, dertten kaçma hissi ve iyi hissetme gibi 

duygularla karavan turizmine motive olmaktadır. Konfor algısı temasında 

3 kod bulunmaktadır. Bunlar; evdeki imkânlara sahip olma, pandemide 
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esneklik sağlaması, karavanda kalmanın konforlu olduğu düşüncesidir. Son 

olarak karavan turizminin ekonomik sorunlara çözüm üretme teması 

önemli bir motivasyon kaynağıdır ve 3 kodda oluşmaktadır. Bunlar; ucuz 

tatil, tam zamanlı karavan kullanımı ve tatil amaçlı karavan kullanımıdır. 
 
Tablo 3. Motive Edici Unsurların Temaları ve Kodları 

 
 

Tablo 4’te insanların karavan turizmine yönelik motivasyonlarını 

olumsuz etkileyen unsurlar yer almaktadır.  
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Tablo 4. Motivasyonu Olumsuz Etkileyen Unsurlar 

 Temalar Sıklık Yüzde 

Teknik sorunlar 23 50 

Yaşam alanıyla ilgili sorunlar 13 28,3 

Ekonomik sorunlar 6 13 

Kişisel ve çevresel sorunlar 4 8,7 

Toplam 46 100 

 
Tablo 5’te karavan turizm motivasyonunu olumsuz etkileyen temaların 

altında yer alan kodlar bulunmaktadır. 46 kodlama yapılmış 4 tema ve 12 
kod ortaya çıkmıştır. Ekonomik sorunlar teması 2 koddan oluşmaktadır. 

Bunlar; yakıt fiyatlarından dolayı farklı yerlere gidememe ve karavana olan 

talep artıkça fiyatlardaki artıştır. Karavan kullanıcılarının yaşadığı teknik 

sorunlar 4 koddan oluşmaktadır. Bunlar; su boşaltma/doldurma problemi, 

elektrik problemi, ısınma problemi ve soğutma problemidir. Katılımcıların 

karavan turizmi motivasyonunu olumsuz etkileyen unsurlardan biri yaşam 

alanıyla ilgili sorunlardır. Bu tema 3 koddan oluşmaktadır. Buna göre 

katılımcıların karavan içinde sınırlı yaşam alanı olması, yeterli karavan 

park alanı olmaması ve karavanla seyahatte eşya toplamanın zorluğu gibi 

problemler ön plana çıkmaktadır. Son olarak katılımcıların karavan 

turizmine yönelik motivasyonlarını olumsuz yönde etkileyen kişisel ve 

çevresel sorunlar olduğu görülmektedir. Bu tema 3 koddan oluşmaktadır. 

Bu kodlar; iş hayatından dolayı karavana kısıtlı zaman ayırma, karavancılar 

dışındaki insanlar tarafından rahatsız edilme ve karavan alanında diğer 

karavancılara saygılı olunmamasıdır. 
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Tablo 5. Motivasyonu Olumsuz Etkileyen Unsurların Temaları ve Kodları 

 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Karavan turizmi; bağımsızlık, macera ve dinlenmenin çekici bir yolu 

olan bir turizm türüdür. Literatürde karavan turizmine ilişkin birçok 
araştırma olmasına rağmen (Mikkelsen ve Cohen, 2015; Onyx ve Leonard, 
2007; Wu ve Pearce, 2014), insanların neden karavanda konaklayarak tatil 

yaptığı konusu daha sınırlıdır (Hardy ve Gretzel, 2010). Bu doğrultuda, 

araştırmanın amacı, bireyleri karavan turizmine motive eden unsurları ve 

motivasyonlarını olumsuz etkileyen unsurları keşfetmektir.  
Araştırma sonuçlarında, karavan turizmi motivasyonunu etkileyen 

yaşam tarzı/bakış açısıyla ilgili faktörler bulunmaktadır. Buna göre 

insanlar, doğaya ve denize yakın olmak için karavan kullandıkları tespit 

edilmiştir. İnsanlar şehrin kalabalığından, gürültüsünden, uzun çalışma 

saatlerinden ve stresli ortamlardan kaçmak için karavanlara yönelebilir 

(Alkan, 2021). Nitekim araştırmada başka bir faktörde ortaya çıkan, 

insanların “dört duvardan kurtulma hissi” ve “kalabalıktan kaçmak 

istemesi” temaları bu sonucu desteklemektedir. Literatürde karavanların 

doğayla bağlantı kurmak ve stresle azaltmak amacıyla kullanıldığını 

gösteren düşünceler mevcuttur (Sommer, 2020). Karavan turizminde 
bireylerin diğer turizm türlerine göre kendilerini daha rahat hissettikleri, 

salaş yaşadıkları ve bunun giyim tarzlarına yansıdığı görülmektedir. Hatta, 

“minimalist” bir yaşam tarzını benimsediklerini ifade etmişlerdir. Kitle 
turizmindeki turistlerin lüks ve standart tüketim eğilimleri 
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düşünüldüğünde, karavan turistlerinin minimum tüketici olması (Bilim ve 
Özer, 2021) minimalist yaşamlarının kanıtı olabilir. Karavan 
kullanıcılarının çevreye ve sürdürülebilir yaşama saygı duydukları 

görülmektedir.  
Karavan turizmi katılımcılar açısından farklı anlamlara gelmektedir. 

Araştırma sonuçlarında, karavan turizmi ucuz tatil imkânı olarak 

görülmektedir. Bu turizm türü kullanıcılara ekonomik fırsatlar sağlayabilir 

(Doğantan ve Emir, 2019). Ancak araştırma sonuçlarından konuyla ilgili 

farklı düşüncelerde öne çıkmıştır. Örneğin katılımcılar ekonomik 

durumları daha iyi olsaydı karavanda kalmak yerine otelleri tercih 

edebileceklerini vurgulamışlardır. Buna karşın, ekonomik durumu iyi 

olmasına rağmen otelde kalmak yerine karavanı tercih eden, hatta tam 

zamanlı karavanda yaşayan kullanıcıların olduğu görülmektedir. Bazı 

kullanıcılar ise, karavancılığı bir emeklilik hobisi olarak görmektedir 
Buradan çıkarılacak sonuç kullanıcıları karavan turizmine motive eden ana 
unsurun sadece ekonomik tatil imkânı değil benimsedikleri yaşam tarzıyla 

ilgili olduğudur. 
Katılımcıları motive eden unsurlardan biri konfor algısıdır. Yemek 

alanı, banyo ve buz dolabı vb. gibi temel ihtiyaçların karavanda 

karşılanabilmesi karavanı konforlu hale getirdiği düşünülmektedir. 

Yukarıdaki düşüncelerin sebebi karavanın “bağımsız” bir ev gibi görülmesi 

ve bireylere tatil boyunca otonom bir şekilde hareket etmeye imkân 

vermesi olabilir (Garrido vd., 2022; Green, 1978). Bunun yanı sıra, 

COVID-19 pandemisi döneminde insanların evdeki kapalı ortamlarından 

uzaklaşarak karavanda seyahat ettikleri ifade edilmiştir. Literatürde bunları 

destekler nitelikte bulgular mevcuttur (Şengel, Genç, Işkın, Ulema ve Uzut, 

2020). Diğer taraftan karavan kullanıcıları karavanda yaşarken birtakım 

duygular hissetmektedir. Örneğin katılımcılar özgürlük hissettiklerini ifade 

etmişlerdir. Literatürde karavanın özgürlük hissiyle ilişkilendirildiği 

görülmektedir (Mikkelsen ve Cohen, 2015).  
İnsan ilişkileri karavan kullanıcılarını motive etmektedir. Özellikle 

karavan alanlarında insanlar arasındaki etkileşim yüksektir. Katılımcıları 

yeni insanlarla tanışma motive etmektedir. Bazı katılımcılar eskiden daha 

fazla olan komşuluk ilişkilerinin karavan alanlarında tekrar canlandığı 

düşünmektedir. Bunun en önemli sebebi ise bu alanlarda insanların 

birbirleriyle yardımlaşması ve ortak iş yapma isteklerinin yüksek 

olmasıdır. Literatürde karavancılığın yeni insanlarla tanışma, dostluk 

kurma ve sosyalleşmeyle ilişkili olduğu görülmektedir (McClymont, 
Thompson ve Prideaux, 2010; Patterson vd., 2015). Karavan satın alma 

kararında eşlerin birbirini desteklemesi önemli bir konudur. Eğer 

taraflardan biri olumsuz düşüncede ise karavancılığın gerçekleşme ihtimali 

düşmektedir. Son olarak katılımcılardan bazılarına göre karavanda kalan 
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kişiler toplumdaki diğer kişilerden kültür seviyesi yüksektir. Bunun altında 

yatan temel sebepler; toplumdaki diğer bireylerle kıyaslandığında karavan 

kullanıcılarının cesaret göstererek karavan alması ve çok fazla tercih 

edilmeyen bir yaşam tarzını benimsemesi olabilir. Bu, katılımcılarda 

yüksek kültür algısı oluşturmuş olabilir. 
Araştırma sonuçlarına göre karavan turizmine yönelten motivasyon 

kaynaklarından biri zaman ve mekân özgürlüğüdür. Katılımcıların 

karavanlarıyla istedikleri yerlere gidebildiği, yeni yerler keşfedebildikleri 

ve manzaralarını değiştirebilme özgürlüklerinin olduğu tespit edilmiştir. 

Hatta bazı karavancılar istemedikleri bir ortamdan veya komşusundan 

uzaklaşabilmeyi karavan turizminin olumlu tarafı olarak görmektedir. 

Literatürde zaman ve mekân özgürlüğünü destekleyen bulgular mevcuttur 

(Darley, Lambert ve Ryan, 2017; Pearce ve Wu, 2018).  
Karavancıların motivasyonunu olumsuz etkileyen birtakım unsurlar 

bulunmaktadır. Bunlardan ekonomik sorunlar arasında, yakıt fiyatlarının 

artması ve karavana olan talepteki artıştan kaynaklanan fiyatlardaki 

dalgalanmalar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra karavancılığın doğası gereği 

bir takım teknik sorunlar göze çarpmaktadır. Bunlar sırasıyla; karavanda 

genel kullanımda tüketilen suyun doldurulması ve boşaltılması sorunu, 

elektrik sıkıntısının olması, kışın ısıtma sistemlerindeki aksaklıklar ve yaz 

mevsiminde ise soğutmada oluşabilecek arızalardır. Literatürde vurgulanan 

karavanların bakım onarım masrafları, mevsimsel koşullarda etkilenme ve 

yakıt gibi sorunlar bu sonucu desteklemektedir (Buldaç, 2021; Green, 

1978). Karavanın yaşam alanının dar olması ve yeterli park alanı olmaması 

karavancıların motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Karavanın hareket 

halinde olması ve kısıtlı alana sahip olmasından dolayı eşya taşımanın 

zorluğu vurgulamaktadır. Son olarak kişisel ve çevresel sorunları 

vurgulamak gerekir. Yaşam alanlarının ortak olduğu karavan park 

alanlarında insanların birbirine saygılı olmaması, diğer insanlar tarafından 

karavancıların adeta bir kafe gibi kullanılmaya çalışılarak çok fazla içecek 

talep edilmesi bu sorunlardandır. Bu, Türkiye’de karavancılık kültürünün 

henüz gelişmekte olduğunu ve karavan alanlarının daha iyi tasarlanması 

gerektiğinin kanıtı olabilir. 
Araştırma sonuçları doğrultusunda birtakım öneriler sunulmaktadır. İlk 

olarak, Karavan turizmine teşvik etmek amacıyla karavanların kullandığı 

yakıtlarla ilgili ekonomik düzenlemeler yapılabilir. İkinci olarak insanların 

karavan turizmine özendirilerek karavan yaşamıyla ilgili bilgilendirici 

reklamlar artırılabilir. Üçüncüsü, Türkiye’de karavancılık kültürünün 

gelişebilmesi için karavan alanları kişilerin ihtiyaçlarına göre 

düzenlenmelidir. Dördüncüsü, karavan park alanları için alınan ücretlerle 
ilgili düzenlemeler yapılabilir. Son olarak karavan turizminin doğayla 

ilişkisi, kitle turizmine göre destinasyonlara daha az zarar vermesi, özgür 
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bir yaşam sunarak insanlar arasındaki etkileşimi olumlu yönde etkilemesi 

gibi konular vurgulanarak bu turizm türü daha çekici hale getirilebilir. 
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ÖZET  
Turistlerin destinasyon ziyaret niyetleri birçok farklı değişkenden etkilenen 

ve karar sürecini etkileyen karmaşık bir yapıya sahiptir. Turistlerin 

ziyaretlerine ilişkin algılarını, tutumlarını ve davranışlarını şekillendiren 

faktörler arasında yer alan risk algısı, son yıllarda oldukça geniş tartışma 

alanı bulan bir olgu haline gelmiştir. Hali hazırda tercih etme süreci 

nispeten karmaşık olan destinasyonların, turistler tarafından güvenlikle 

ilişkili olarak riskli algılanması ise o destinasyona yönelik tutumları 

olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Eğer bir destinasyon riskli olarak 

algılanıyorsa, turist tercihini daha az tehdit içeren bir başka destinasyondan 

yana kullanabilecektir. Yani, keyifli vakit geçirmek, rahatlamak, 

yenilenmek gibi farklı motivasyonlarla ziyaretlerini gerçekleştiren 

turistlerin, bu süreçte karşı karşıya kaldıkları ve risk ihtiva ettiğini 

düşündükleri unsurlar artık o destinasyona yönelik ziyaret niyetlerini 

olumsuz etkileyecektir. Bu açıdan destinasyonun daha güvenli olarak 

algılanabilmesini sağlamak noktasında, risk içeren unsurların azaltılması 

ya da ortadan kaldırılması gerektiği belirtilebilir.  Bu kapsamda bu 

çalışmada Antalya destinasyonunu ziyaret eden yerli turistlerin mültecilere 

ilişkin risk algılarının destinasyonu ziyaret etme niyetini nasıl etkilediği, 

aralarındaki ilişkinin gücü ve şiddeti istatistikî yöntemlerle tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Teorik temelde mülteci riskinin destinasyonu ziyaret niyetini 

olumsuz yönde etkilemesi beklenmektedir. Ancak araştırmanın sonuçlarına 

göre mültecilere ilişkin algılanan risk, destinasyonu yeniden ziyaret etme 

niyeti üzerinde olumsuz bir etkiye sahip değildir. Araştırma ile ilgili dikkat 

çekici bir diğer bulgu ise Antalya’yı ziyaret eden yerli turistlerin 

%81,5’inin destinasyonu güvenilir olarak değerlendirmesidir.  
Anahtar Kelimeler: Mülteci sorunu, Algılanan risk, Destinasyonu ziyaret 
etme niyeti. 
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EFFECT OF PERCEIVED RISK TO REFUGEES ON INTENTION 

TO VISIT THE DESTINATION 
 
ABSTRACT 
Affecting by many conflicting variables, destination visit intention of 
tourists have a complex structure and influence the decision process. Risk 
perception, which is among the factors that shape the perceptions, attitudes 
and behaviors of tourists regarding their visits, has become a phenomenon 
that has found an extensive scope of discussion in recent years. 
Destinations, which currently have a relatively composite preference 
process, are perceived as risky by tourists in relation to security, which can 
negatively affect attitudes towards that destination. If a destination is 
sensed as hazardous, the tourist will be able to choose another destination 
with less threat. In other words, the factors that the tourists, who make their 
visits with various motivations such as having a pleasant time, relaxing and 
renewing, are faced with in this process and that they think contain risks, 
negatively affect their visit intentions towards that destination. In this 
respect, it can be stated that risk factors should be reduced or eliminated in 
order to ensure that the destination is perceived as safer. In this context, in 
this study, it has been tried to determine how the risk perceptions of 
domestic tourists visiting Antalya destination affect their intention to visit 
the destination, and the strength and severity of the relationship between 
them by statistical methods. On a theoretical basis, it is expected that the 
refugee risk will negatively affect the intention to visit the destination. 
However, according to the results of the research, the perceived risk of 
refugees does not have a negative effect on the intention to revisit the 
destination. Another remarkable finding about the research is that 81.5% 
of the domestic tourists visiting Antalya evaluate the destination as reliable. 
Keywords: Refugee crisis, Perceived risk, Revisit intention to destination 
 
1. GİRİŞ  

İnsanların doğup büyüdükleri toprakları savaşlar, siyasi istikrarsızlar, 
insan hakları ihlalleri gibi çeşitli sebeplerle terk etmeleri özellikle 

günümüzde oldukça yoğun bir şekilde gerçekleşmektedir. Pappas ve 
Papatheodorou (2017, s. 31) bu kapsamdaki göç hareketlerinin altında 

yatan sebepleri ekonomik ve politik durumlar, açlık, soykırım ve menşe 

ülkelerde etnik ve dini zulüm olarak ifade etmektedir. Örneğin yakın 

geçmişte Suriye’de yaşanan iç savaş ve beraberindeki mülteci akını 

insanlığın karşılaştığı en büyük insanlık sınavı olarak belirtilmektedir 
(Abbasi, Patel ve Godlee, 2015, s. 1). Yaşanan bu krizin mültecilere yardım 

etmek için insani çabalarla beraber mültecileri kabul eden ülkelerin 
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güvenlik ve özerkliğine yönelik bir tehdit olarak görülmesine neden olduğu 

öne sürülmektedir (Guidry vd., 2018, s. 512). Mülteci akının tehdit olarak 
algılanması, güvenlik ile bağlantılı olmasından kaynaklanmasıdır. Hatta 

bazı durumlarda mülteciler işgalci olarak nitelendirilmektedir (Mandel, 
1997, s. 77). Bu kapsamda Kyuchukov (2016, s. 2); sıradan vatandaşlar 

arasında mültecilerin varlığının güvensizlik ve savunma hissine sebebiyet 
verdiğine değinmiş, Shechory-Bitton ve Soen (2016, s. 291-292) ise ülkeler 

arasındaki mülteci hareketliliğinin toplumda  yabancı düşmanlığını, risk 

algısını ve suç korkusunu artırdığını ifade etmiştir.  Zenker, Wallpach, 
Braun ve Vallaster (2019, s. 197) mülteci krizinin toplumlar için geniş 

sonuçları olduğunun, turizm açısından, bu tür sosyo-politik veya insan 
kaynaklı afetlerin güvenlikle ilgili soruları gündeme getirdiğinin ve 
destinasyonu olumsuz olarak etkilediğinin altını çizmiştir. Bu kapsamda bu 
çalışmada Antalya bölgesini ziyaret eden turistlerin Suriyeli mültecilere 

yönelik risk algılarının destinasyonu tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki 

etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. 
 
2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Turizm sektöründe turistlerin kendilerini emniyette ve güvende 

hissetmeleri önemli bir unsurdur. Çünkü bir destinasyonda oluşabilecek 

risk ve tehditlere karşı emniyetin sağlanmaması, güvenli bir ortamın 

oluşturulmaması turistlerin destinasyon tercihlerini olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir (Payam, 2015, s. 316). Bu durumda destinasyonun 
imajı zarar görmekte ve bağlantılı olarak turizm gelirleri de düşmektedir 

(Seçilmiş ve Ünlüönen, 2009, s. 66-70). Özellikle son dönemde mültecilere 

yönelik var olan olumsuz algı (Tsartas, vd., 2020) emniyet ve güvenlik 

konularının göz ardı edilmemesi gerekmektedir.  
Mültecilere Yönelik Algılanan Risk 
Zevk ve boş zaman etkinlikleri ile ilişkilendirilen turistik faaliyetlerin 

varlığı istikrarlı sosyal, ekonomik ortamlar (Şahin ve Güven, 2022, s. 33-
34) ve güvenlik (Bahar ve Bilen, 2020, s. 193) ile ilişkilidir. Destinasyonu 
ziyaret eden turistlerin kendilerini güvende hissetmesi noktasında ise risk 

kaçınılması gereken bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Kasum, Mikuličić 

ve Kolić (2018, s. 186) tarafından her türlü tehlike, kayıp, tehdit gibi 
unsurlardan kaynaklanan tahmini veya beklenen hasar olarak 
tanımlanabilen risk, güvenlikle paralel bir kavram olarak ifade 

edilmektedir (Yang ve Vikneswaran, 2014, s. 245). Bu noktada risk 
algısının tüketicilerin satın alma davranışını şekillendiren bir unsur 
(Ateşoğlu ve Türker, 2014, s. 10) olduğu belirtilmektedir. Algılanan risk 

kavramını literatüre kazandıran (Mitchell, 1999, s. 163; Karamustafa ve 
Erbaş, 2011, s. 104) Raymond A. Bauer (1960, s. 389)’e göre bütünsel 

olarak tüketicinin karar verme sürecinde risk alma karakteristik bir 
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unsurdur, davranışın sonucunun belirsizlik içermesiyle (Bauer, 1960, s. 
390) ve yanlış bir karardan kaynaklanacak sonuçların kapsamı ile (Mitchell 
ve McGoldrick, 1996, s. 3) ilişkilidir. 

 Turizm endüstrisi açısından ele alındığında risk, turistlerin genellikle 
kaçındıkları, turistik deneyime zarar veren bir olgu olarak ifade edilmekte 

(Williams ve Baláž, 2015, s. 271), seyahat niyetinin öncülleri arasında 

olduğu belirtilmektedir (Glyptou, 2021, s. 166). Turistin karar verne 

sürecindeki etkisi açısıdan riskin kişiden kişiye değişkenlik gösterdiği ifade 

edilebilir. Çünkü sosyo-psikolojik açıdan turistler farklı kabul edilebilir 

risk düzeylerine sahiptir. Örneğin, seyahat riskleri konusunda hassas olan 

turistler, emniyet ve güvenlik kaygıları nedeniyle erken rezervasyon 
yaptırmayı, paket tatillere katılmayı ve aynı destinasyonları tekrar ziyaret 

etmeyi tercih etmektedir (Caber, Gonzalez-Rodriguez, Albayrak ve 
Simonetti, 2020, s. 335). Nitekim bir çok alternatif arasından turist en az 

risk içeren destinasyonu ziyaret etme eğiliminde olabilir (Tavitiyaman ve 
Qu, 2013, s. 169; Loureiro ve Jesus, 2019, S. 499). Risk ve tehditlere karşı 

oldukça duyarlı olan turizm endüstrinde (Chew ve Jahari, 2014, s. 382; 
Sánchez-Cañizares, Cabeza-Ramírez, Muñoz-Fernández ve Fuentes-
García, 2021, s. 971), mültecilere yönelik risk algısı destinasyonun da riskli 

olarak algılanmasına sebebiyet verebilir (Simpson, Simpson ve Cruz-
Milan, 2016, s. 377). Yakın zaman da özellikle sahil şeritlerine yönelik 

mülteci akınları turistlerin bazı destinasyonları seçmemesine, destinasyona 

yönelik tutum ve algılarının olumsuz etkilenmesine neden olduğu ifade 

edilmektedir (Tsartas, vd., 2020). Mültecilerin giriş noktalarının ya da 

kamplarının turizm destinasyonlarına yakın olması medyanın etkisiyle 

birlikte, turizmle bağlantılı işlerin ve gelirlerin kaybedilmesine, bu korku 

nedeniyle yerel halkın saldırgan tutumlarına, turistlerin riskten kaçınma 
davranışı sergilemelerine (Pappas ve Papatheodorou, 2017, s. 33), turist 
varışlarında azalmalara neden olabilmektedir (Constantoglou ve Prinitis, 
2020, s. 17). 

Destinasyonu Ziyaret Etme Niyeti 
Planlı davranış teorisinin boyutlarından biri olan davranışı 

gerçekleştirme niyeti, bir davranış için insanların ne kadar çaba sarf etmeye 

istekli olduklarının, ne kadar çaba sarf etmeyi planladıklarının 

göstergesidir (Ajzen, 1991, s. 181). Davranışsal niyet, bireyin beklenen 

veya planlanan gelecekteki davranışı olarak tanımlanabilir (Lam ve Hsu, 
2006, s. 591). Turizm perspektifinden ise teorinin destinasyon seçimiyle 

ilişkili davranışsal niyetleri açıklamada sıklıkla kullanıldığı 

belirtilmektedir (Leung ve Jiang, 2018, s. 399). Turistlerin tüketim sonrası 

davranışlarının bir türü olarak ziyaret etme niyeti, aynı destinasyonun 
tekrar ziyaret edilmesi planları (Loi, So, Lo ve Fong, 2017, s. 117), olasılığı 

ve başkalarına tavsiye edilmesi eğilimi ile ilişkilendirilmektedir. Tekrar 
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eden ziyaretçilerin bir destinasyonda daha uzun süre kalma eğiliminde 

olduğu, tüketim faaliyetlerine daha yoğun katıldığı, daha memnun olduğu 

ve ilk kez gelen ziyaretçilere göre çok daha düşük pazarlama maliyetleri 

gerektirdiği ifade edilmektedir (Viet, Phuc ve Hai, 2020, s. 3). 
Turistlerin destinasyonlar hakkında karar verme sürecinde güvenlik ve 

emniyet algıları önemli faktörler olarak ifade edilemekte (Çetinsöz ve Ege, 
2013, s. 175), kişisel güvenliğe yönelik bir risk algısı ise turistlerin seyahat 
planlarını değiştirmesine sebebiyet verebilmektedir (Khan, Chelliah, Khan 
ve Amin, 2019, s. 723). Bu açıdan bu çalışmada destinasyonu ziyaret etme 
niyeti, bireyin kısa vadede seyahat etme eğilimi, bu hareketlilikle birlikte 
(Sánchez-Cañizares, Cabeza-Ramírez, Muñoz-Fernández ve Fuentes-
García, 2021, s. 972)  mültecilerle ilişkili riski üstlenmesi olarak ele 

alınmaktadır. 
 
3. YÖNTEM  

Türkiye’de kayıt altına alınan ve geçici koruma statüsü verilen toplam 

mülteci sayısı 19 Ağustos 2022 itibariyle 3 milyon 652 bin 813 kişi olarak 

belirtilmiştir. Bu mültecilerden 211 bin 908’ine Türk Vatandaşlığı 

verilmiştir. Antalya’da ise kayıtlı olan Suriyeli sayısı 4 bin 460 olarak ifade 

edilmektedir (Mülteciler Derneği, 2022). Ancak bu sayılar kayıt altına 

alınabilen sayılardır. Düzensiz göç, mülteci akının ilk başladığı 

dönemlerde mültecilerin kayıt  altına alınmaması, şehirler arasında geçiş 

yapan mültecilerin tespit edilmesinin oldukça zor olması, Türk Vatandaşı 

olan Suriyeli mülteciler, Antalya’da istihdam olanaklarının fazla olması, 

yaşamaya elverişli iklim koşulları göz önüne alındığında Antalya’da 

yaşayan mülteci sayısı, kayıtlı olan rakamların üzerinde olabilir. Bu 

çalışmada Antalya’da destinasyonun seçilmesinin nedeni sahip olduğu 

nitelikler nedeniyle mültecilerin Antalya’yı yerleşmek amacıyla tercih 

etmesi ve turizmde istihdam edilmesi olasılıklarıdır. Eski Antalya valisi 
Münir Karaloğlu bir röportajındaki ‘’Antalya’nın göç meselesinde 

Türkiye’nin merkezlerinden biri’’ olduğu ifadesi ise bu olasılığı 

güçlendirmektedir (Dünya Gazetesi, 2022).  
Mültecilere yönelik risk algısının destinasyonu yeniden ziyaret etme 

niyetine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada veri toplama  

sürecinde  anket yöntemi  kullanılmış ve veri toplama yöntemi olarak  
kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Oldukça yaygın olarak 

kullanılan bu yöntemde ankete yanıt veren herkes örnekleme dahil 
edilmektedir (Coşkun, Altunışık, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2015, s.142). 

Anket sorularının hazırlanmasında Moufakkir (2014) ve  Horng, Liu, Chou 
ve Tsa (2012) çalışmalarından yararlanılmıştır. Bu alanda uzman öğretim 

üyelerinin görüşleri  de  dikkate  alınarak anket formu  hazırlanmıştır. 

Birinci bölümde  mültecilere ilişkin algılanan risk ölçeği için 9 soru, ikinci 
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bölümde destinasyonu ziyaret etme niyetini belirlemek adına 3 soru ve son 

bölümde ise katılımcıların demografik özellikleriyle ilişkili 6 soru yer 
almaktadır. Araştırmanın örneklemini Antalya destinasyonunu ziyaret eden 
kolayda örnekleme yöntemi ile 1 Ağustos – 06 Eylül tarihleri arasında  
ulaşılmış 202 kişi oluşturmaktadır. Toplanan veriler incelendiğinde 7 
anketin analize uygun olmadığı saptanmış ve analizden çıkartılmıştır. 
Analizlere 195 anket ile devam edilmiştir. Verilerin analizinde sosyal 

bilimler alanında kullanılan istatistik programlarından yararlanılmıştır. 

Öncelikle katılımcıların demografik özelliklerini, Antalya’nın güvenilir bir 

destinasyon olup olmadığına ilişkin yanıtları ve Antalya’yı ziyaret etme 

sıklıkları belirlemek amacıyla frekans analizi yapılmıştır. Sonrasında 

mültecilere ilişkin algılanan risk ve destinasyonu yeniden ziyaret etme 

niyeti için güvenirlik analizi, açıklayıcı faktör analizi ile ölçek ifadelerinin 

aritmetik ortalamaları ve standart sapma değerleri verilmiştir. En son ise 

mültecilere ilişkin algılanan risk ve destinasyonu yeniden ziyaret etme 

niyetini belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Elde edilen 
sonuçlar bulgular bölümünde yer almaktadır. 
 
4. BULGULAR  

Bu bölümde öncelikle demografik özellikler ile Antalya’nın güvenilir 

bir destinasyon olup olmadığına ve Antalya’yı ziyaret etme sıklığına  

ilişkin tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. Sonrasında ise ölçeklerin 

açıklayıcı faktör analizi sonuçları, ölçekler altında yer alan ifadelerin 

aritmetik ortalamaları ve standart sapma değerleri, çarpıklık basıklıklık 

katsayıları ve korelasyon analizi sonuçları sunulmuştur. 
Buna göre katılımcıların %47,2’si kadınlardan (n=92) ve %52,8’i ise 

erkeklerden (n=103) oluşmaktadır. Katılımcıların %31,8’i 19-30 yaş 

aralığında (n=62), %56,9’u 31-50 yaş aralığında (n=111), %9,7’si 51-64 
yaş aralığında (n=19), %1,5’i ise 65 yaş ve üzeri (n=3) bireylerdir. 

Katılımcıların %1’i ilköğretim (n=2) %19,5’inin lise ve ön lisans (n=38), 

%40’ının lisans (n=78) ve %20’sinin lisansüstü (n=39) eğitim almış olduğu 

görülmüştür. Gelir durumu sorusuna katılımcıların yanıtları %10,8 düşük 

(n=21), %73,8 orta (n=144) ve %15,4 yüksek (n=30) şeklindedir. 

Katılımcıların %81,5’si Antalya’yı güvenilir bir destinasyon (n=159) 

olarak değerlendirirken %18,5’i Antalya’yı güvenilir bulmadıklarını 

(n=36) ifade etmiştir. Antalya’yı ziyaret etme sıklığına ilişkin yanıtların 

dağılımı ise %55,4 1-5 defa arası (n=108), %9,7 6-10 defa arası (n=19), 

%11,8’i 11-15 defa arası (n=23), %2,6’sı 16-20 defa arası (n=5), %17,4’ü 

20’den fazla (n=34) ve %3,1’i diğer (n=6) şeklindedir. ‘’Sayı ile 

belirtemeyeceğim kadar çok’’, ‘’sık sık’’, ‘’yıllardır’’, ‘’sürekli’’, ‘’yılın 

en az yarısını Antalya’da geçiriyorum’’ ifadeleri diğer seçeneğine alınan 

ifadeler arasındadır.  
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Tablo 1. Demografik Değişkenler ve Antalya’ya İlişkin İfadelere Yönelik 

Tanımlayıcı İstatistikler 
Demografik Değişkenler n % 

Cinsiyet 
Kadın 92 47,2 

Erkek 103 52,8 

Yaş 

19-30 yaş arası 62 31,8 

31-50 yaş arası 111 56,9 

51-64 yaş arası 19 9,7 

65 yaş ve üzeri 3 1,5 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 2 1,0 

Lise 38 19,5 

Önlisans 38 19,5 

Lisans 78 40,0 

Lisansüstü 39 20,0 

Gelir Durumu 

Düşük 21 10,8 

Orta 144 73,8 

Yüksek 30 15,4 

Antalya'ya Yönelik Sorular n % 

Antalya Güvenilir Bir Destinasyondur. 
Evet 159 81,5 

Hayır 36 18,5 

Antalya'yı Ziyaret Etme Sıklığı 

1-5 Arası 108 55,4 

6-10 Arası 19 9,7 

11-15 Arası 23 11,8 

16-20 Arası 5 2,6 

20'den fazla 34 17,4 

Diğer 6 3,1 

 
Araştırmada kullanılan mültecilere yönelik algılanan risk ölçeğine ait 7 

ifadenin genel güvenirlik kat sayısı ‘’,893’’ olarak hesaplanmıştır. Bu 
değerin 0,811,00 arasında olması ölçeğin güvenirliğinin yüksek 

düzeyde olduğunu göstermektedir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2016, s. 292).  
Açıklayıcı faktör analizi sonucunda ‘’Antalya’daki mülteciler dini 

inançlarına aşırı derecede bağlıdır.’’ ve ‘’Antalya’daki mülteciler 

geleneklerine aşırı derecede bağlıdır.’’ ifadelerinin faktör yükü ,40 
değerinin altında kaldığı için analizden çıkarılmıştır. Ölçekten iki ifadenin 

çıkarılmasıyla ifade sayısı 7’ye düşmüştür ve analizler 7 ifade ile 

gerçekleştirilmiştir. 
 
 



486 

Tablo 2. Mültecilere Yönelik Algılanan Riske İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi 

Sonuçları 

  
Faktör 

Yükü 
Öz 

Değer 
Varyans 
Yüzdesi 

Mültecilere Yönelik Algılanan Risk α: ,893 

Antalya’daki mültecilerin varlığı çeşitli sorunlara yol 

açmaktadır. 
0,853 

4,552 65,028 

Antalya’daki mültecilerin suç işleme eğilimi 

yüksektir.  
0,896 

Antalya’daki mülteciler şehir güvenliği için tehdit 

oluşturmaktadır. 
0,900 

Antalya’daki mülteciler yerel hukuk kurallarına saygı 

duymamaktadır. 
0,867 

Antalya’daki mülteciler, yaşam tarzı nedeniyle sorun 

yaratmaktadır. 
0,848 

Antalya’daki mülteciler aşırı radikaldir. 0,475 

Antalya’daki mültecilerin sayısı çok fazladır. 0,717 

Notlar: Faktör döndürme işlemi Varimax ile yapılmıştır.  
Cronbach's Alpha Katsayısı (α): ,893 
KMO Örneklem Yeterliliği: ,895 
Barlett Küresellik Testi: p< .000 (Ki-kare 939,880 df=21) 

 
Araştırmada kullanılan destinasyonu yeniden ziyaret etme niyeti 

ölçeğine ait 3 ifadenin genel güvenirlik kat sayısı ‘’,889’’ olarak 

hesaplanmıştır. Bu değerin 0,811,00 arasında olması ölçeğin 

güvenirliğinin yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir (İslamoğlu ve 
Alnıaçık, 2016, s. 292). Tablo 3’te ise açıklayıcı faktör analizine ilişkin 

sonuçlar yer almaktadır. 
 

Tablo 3. Destinasyonu Yeniden Ziyaret Etme Niyetine İlişkin Açıklayıcı Faktör 

Analizi Sonuçları 

  
Faktör 

Yükü 
Öz 

Değer 
Varyans 
Yüzdesi 

Destinasyonu Yeniden Ziyaret Etme Niyeti α: ,889 

Gelecek yıl Antalya’yı belki ziyaret edebilirim. 0,920 

2,457 81,898 Gelecek yıl Antalya’yı ziyaret etmeyi planlıyorum. 0,923 

Antalya’yı tekrar ziyaret etmek isterim. 0,871 

Notlar: Faktör döndürme işlemi Varimax ile yapılmıştır.  
Cronbach's Alpha Katsayısı (α): ,889 
KMO Örneklem Yeterliliği: ,729 
Barlett Küresellik Testi: p< .000 (Ki-kare 344,807 df=3 
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Tablo 4’te mültecilere yönelik algılanan risk ve destinasyonu yeniden 

ziyaret etme niyetine ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 

verilmiştir. Buna göre mültecilere yönelik algılanan risk ölçeğinin en 

yüksek aritmetik ortalamaya sahip ifadesi ‘’Antalya’daki mültecilerin 

varlığı çeşitli sorunlara yol açmaktadır.’’ (X=4,446)  ifadesidir. En düşük 

artimetik ortalamaya sahip ifade ise ‘’Antalya’daki mülteciler aşırı 

radikaldir.’’ (X=3,364) şeklindedir. Destinasyonu yeniden ziyaret etme 

niyetine ilişkin ifadeler incelendiğinde en yüksek aritmetik ortalamaya 

sahip ifadenin  ‘’Antalya’yı tekrar ziyaret etmek isterim.’’ (X=4,421) 
ifadesi olduğu, en düşük aritmetik ortalamaya sahip ifadenin ise ‘’Gelecek 

yıl Antalya’yı ziyaret etmeyi planlıyorum.’’ (X=4,010) ifadesi olduğu 

görülmüştür. 
 

Tablo 4. Mültecilere Yönelik Algılanan Risk ve Destinasyonu Yeniden Ziyaret Etme 
Niyetine İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

ÖLÇEK İFADELER  SS  SS 

Mültecilere 

Yönelik  
Algılanan 

Risk 

Antalya’daki mültecilerin 

varlığı çeşitli sorunlara yol 
açmaktadır. 

4,446 0,9421 

4,1729 1,0617 

Antalya’daki mültecilerin suç 

işleme eğilimi yüksektir.  
4,231 1,0712 

Antalya’daki mülteciler şehir 

güvenliği için tehdit 

oluşturmaktadır. 
4,277 1,0577 

Antalya’daki mülteciler yerel 

hukuk kurallarına saygı 

duymamaktadır. 
4,200 1,0082 

Antalya’daki mülteciler, yaşam 

tarzı nedeniyle sorun 

yaratmaktadır. 
4,379 1,0049 

Antalya’daki mülteciler aşırı 

radikaldir. 
3,364 1,3530 

Antalya’daki mültecilerin 

sayısı çok fazladır. 
4,313 0,9946 

Destinasyonu 
Yeniden  

Ziyaret Etme 
Niyeti 

Gelecek yıl Antalya’yı belki 

ziyaret edebilirim. 
4,113 1,1018 

4,1813 1,1237 
Gelecek yıl Antalya’yı ziyaret 

etmeyi planlıyorum. 
4,010 1,2056 

Antalya’yı tekrar ziyaret etmek 

isterim. 
4,421 1,0637 

 
Parametrik olarak ifade edilen testlerin veri setine uygulanabilmesi için 

değişkenlerin normallik varsayımını sağlaması gerekmektedir. Bu 

kapsamda normal dağılıma karar verilirken çarpıklık, basıklık katsayıları, 
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Kolmogrof-Smirnov ve Shapiro-Wilks test sonuçları kullanılabilir.  

Çarpıklık katsayısına göre bazı çalışmalarda -1 ile +1, bazı çalışmalarda -2 
ile +2 bazılarında ise -3 ile +3 arasındaki değerler normal dağılım olarak 

kabul edilmektedir (Çakır, 2019, s. 128-133). Tablo 6’da belirtilen verilere 

göre değerler normal dağılım sınırları içerisinde kabul edilebilir.  
 
Tablo 5. Mültecilere Yönelik Algılanan Risk ve Destinasyonu Yeniden Ziyaret Etme 

Niyetine İlişkin Çarpıklık-Basıklık Katsayıları 
Ölçek İstatistik Standart Hata 

Mültecilere Yönelik  
Algılanan Risk 

Çarpıklık  -1,418 0,174 

Basıklık 1,961 0,346 

Destinasyonu Yeniden  
Ziyaret Etme Niyeti 

Çarpıklık  -1,487 0,174 

Basıklık 1,883 0,346 

 
Korelasyon analizinde iki değişken arasındaki ilişki belirlenir. Analiz 

sonucunda hesaplanan katsayı -1 ile +1 arasında bir değer alır.  Katsayının 

1’e yakın olması ilişkinin gücünü göstermektedir. Bu değerin 0,1 ile 0,3 

arasında olması değişkenler arasında anlamlı ancak zayıf bir ilişki 

olduğunu göstermektedir (İslamoğlu & Alnıaçık, 2016, s. 353). Buna göre 

mültecileri yönelik algılanan risk ile Antalya destinasyonu yeniden ziyaret 

etme niyeti arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki mevcuttur.  
 

Tablo 6. Mültecilere Yönelik Algılanan Risk ve Destinasyonu Yeniden Ziyaret Etme 

Niyetine İlişkin Korelasyon Katsayısı 

ÖLÇEK Destinasyonu Yeniden Ziyaret Etme Niyeti 

Mültecilere Yönelik  
Algılanan Risk  

r 0,194** 

p 0,006 

**Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. 

 
5. TARTIŞMA 

Türkiye’de bulunan Suriyeli mülteciler, uyum ve güvenlik açısından  

önemli bir sorun haline dönüşmüştür (Doğan ve Gökburun, 2021, s. 50). 

Özellikle turistik destinasyonlara yönelik mülteci akını turistlerin 

destinasyon ile ilişkili tutumlarını, destinasyonun imajını ve güvenilirliğini 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Tsartas, vd., 2020, s. 3). Bu kapsamda 
Antalya’yı ziyaret eden yerli turistlerin mültecilere yönelik risk algılarının 

destinasyonu tekrar ziyaret etme niyeti üzeredeki etkisini belirlemek 
amacıyla yapılan bu çalışmada, sonuç risk algısının tekrar ziyaret niyetini 
olumsuz olarak etkilemediği yönündedir. Bu sonuçlar literatürde yer alan 

bazı araştırmalarla (Aratimur ve Akgündüz 2018; Loureiro ve Jesus, 2019; 
Süme ve Tan, 2020) benzerlik göstersede diğer bazı araştırmalarla 



489 

(Simpson, Simpson,Cruz-Milan, 2016) bulguları itibariyle ayrışmaktadır. 
Güney ve Konak (2015)’in yapmış olduğu çalışmada Suriyelilerin kültürel 

bütünlüğü tehdit eden bir unsur olduğu ifade edilmektedir. Oytun ve 
Gündoğar’a göre (2015) kültürel farklılık algılanan bir tehdit olarak 

görülmektedir. Bu çalışmalar mültecilerin varlığının çeşitli sorunlara yol 

açtığını ortaya koymaktadır. Khan, Chelliah, Khan ve Amin’e göre (2019) 

kişilerin güvenliklerine yönelik algıladıkları riskler destinasyon tercihini 

olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışmada mültecilere yönelik algılanan 

risk ölçeğinin en yüksek aritmetik ortalamaya sahip ifadesi ‘’Antalya’daki 

mültecilerin varlığı çeşitli sorunlara yol açmaktadır.’’ (X=4,446)  
ifadesidir. Ancak Tablo 5’te yer alan korelasyon katsayılarına bakıldığında 

mültecilere yönelik risk algısıyla destinasyonu ziyaret etme niyetini 

arasında beklenen olumsuz ilişki oluşmamış, aksine olumlu yönde anlamlı 

bir ilişki ortaya çıkmıştır. Bu noktada her ne kadar mültecilere yönelik risk 

algısı yüksek olsa da Antalya’nın güçlü imajı ve nitelikleri bu endişenin 

önüne geçerek ziyaret niyeti üzerinde olumsuz etkiye yol açmadığı 

belirtilebilir. Ayrıca Antalya’da mülteci olmasına rağmen kentin 

güvenliğinin sağlanması (Katılımcıların%81,50’si Antalya’yı güvenilir bir 

destinasyon olarak değerlendirmektedir) eş değer destinasyonlarla 

kıyaslandığında görece daha az kaygı yarattığı ifade edilebilir.  
 
6. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Bu çalışmada mültecilere yönelik algılanan riskin destinasyonu tercih 

etme niyetine olumsuz bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Buradan 
hareketle destinasyon olarak Antalya’yı tercih eden turistlerin herşey dahil 

tatil konaklamaları, zamanları tesis içerisinde ya da tesislerin bulunduğu 

turistik ilçelerde harcamaları, kısıtlı konaklama süreleri, mültecilerle 

karşılaşma olasılıklarını düşürebileceği ifade edilebilir. Ayrıca Antalya 

turistik değerler açısından güçlü, uluslararası tanınırlığa sahip bir üründür. 

Risk her ne kadar destinasyon tercihini olumsuz etkileyen bir olgu olsa da 
destinasyonun imajı, özellikleri, çekicilikleri risk algısını azaltabilir ya da 

ortadan kaldırabilir.  
Katılımcıların mültecilerin varlığının sorunlara yol açtığına ilişkin 

ifadeye katılımları yüksek olsa da (X=4,446), tekrar ziyaret etme 
niyetlerini olumsuz yönde etkilememesi (X=4,421), katılımcıların seyahat 

motivasyonlarıyla, bireysel risk algı düzeyinin değişkenlik göstermesiyle,  
riski deneyimlemek ve riski algılamak arasındaki farklılıkla bağlantılı 

olduğu ifade edilebilir. Ancak unutmamak gerekir ki bir destinasyonun 
turistler tarafından riskli olarak algılanması o destinasyona yönelik turist 

varışlarını olumsuz olarak etkileyebilir. Nitekim katılımcıların, 

mültecilerin şehir güvenliğine yönelik tehdit oluşturduklarına yönelik 
algıları (X=4,277), suç işleme eğilimlerine (X=4,231) ve yerel hukuk 
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kurallarına saygı duyulmamasına (4,200) ilişkin ifadelere katılım 

düzeyleri, destinasyonun uzun vadede güvenilirliğinin tehdit altında 

olduğunun göstergesidir. Bu kapsamdaki öneriler aşağıda belirtilmiştir: 
 Turizmin sürdürülebilirliği açısından destinasyonlar daha fazla 

denetlenmelidir. 
 Güvenlik açısından risk oluşturabilecek unsurlar azaltılmalı ya da 

ortadan kaldırılmalıdır. 
 Mültecilerin Türk toplumunun adaptasyonunu kolaylaştırmak 

adına çeşitli eğitimler verilebilir.  
 Mültecilerin oluşturduğu riskler ve destinasyon üzerindeki 

olumsuz etkileri tespit edilmeye çalışılmalıdır. 
 Destinasyonun imajı güçlendirilmeli ve imaja zarar veren risk 

unsurları azaltılmalı ya da ortadan kaldırılmalıdır.  
Mevcut çalışma her ne kadar dikkatli bir şekilde yürütülmüş olsa da 

gelecekte yürütülecek çalışmalara yön gösterebilecek bir takım kısıtlılıkları 

mevcuttur. Birinci kısıtlılık örneklemdir. Örneklem sayısının artırılabilir ve 

mevcut değişkenler başka değişkenlerle desteklenerek çalışma 

geliştirilebilir. Örneklem olarak yerli turistlerle beraber yabancı turistler de 

seçilebilir. Çeşitli kültürlerin risk algılarının da farklılık göstermesi bu 

temelde kültürel karşılaştırmalara olanak sağlayabilir. Ayrıca şehir 

merkezlerinde mülteci sayılarının nispeten fazla olması nedeniyle 

araştırma şehir içi otellerinde gerçekleştirilebilir. Araştırmanın bir diğer 

kısıtlılığı ise zaman ve maddi imkanlar nedeniyle verilerin elektronik 
ortamda online olarak toparlanmasıdır. Gelecekte kişisel görüşme ile 

verilerin toplanması daha sağlıklı sonuçların elde edilmesini sağlayabilir. 

Ayrıca mülteci varlığının yoğun olduğu farklı destinasyonlarda da 

araştırmalar yapılabilir. 
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ÖZET 
Glütensiz ürünlerin genellikle daha sağlıklı olduğu inancı, sporcular dahil 

bir çok tüketici için en büyük motivasyon kaynağı olmuştur. Ancak 

glütensiz gıdaların daha sağlıklı olduğuna dair artan popüler algı bu diyetin 
gerçekten yararlı olup olmadığını sorgulatır hale gelmiştir. Bu çalışmada 

da sporcular arasında günden güne hızla yayılan glütensiz beslenme 

biçimini çeşitli yönlerden ele alarak değerlendirmek ve sporcularda bu 

konuda bir bilinç oluşmasına katkı sunmak amaçlanmaktadır. Konuyla 
ilgili şu ana kadar yayınlanmış bilimsel yayın ve  raporlar aracılığı ile 

konuya açıklık getirilmeye çalışılmıştır. İncelenen kaynaklar neticesinde 

glütensiz diyetin sindirimi kolaylaştırdığı, kolesterol seviyesini düşürdüğü 

ve kardiyovasküler riskleri azalttığı belirlenirken, vücudun ihtiyaç 

duyduğu besin maddelerini karşılamada eksik kaldığı gözlemlenmiştir. 

Çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalarda glütensiz ürünlerin özellikle 

sporcuların ihtiyaç duyduğu protein ve demir içeriği bakımından zayıf 

içeriğe sahip olduğu görülmüştür. Gelecek çalışmalarda çeşitli spor 

dallarından glütensiz beslenen sporcularla yapılacak nitel bir çalışmanın 

konuyu detaylı bir şekilde ele alma ve farklı bir yönüyle tartışma açısından 

yararlı olacağı düşünülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Sporcu diyeti, Glüten, Glütensiz ürünler, Çölyak. 

 
 

ARE GLUTEN-FREE PRODUCTS REALLY BENEFICIAL IN 
ATHLETE DIETS? 

 
ABSTRACT 
The belief that gluten-free products are generally healthier has been the 
biggest motivation for many consumers, including athletes. However, the 
growing popular perception that gluten-free foods are healthier has made it 
questionable whether this diet is actually beneficial. In this study, it is 
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aimed to evaluate the gluten-free diet, which is spreading rapidly day by 
day among athletes, by considering various aspects and to contribute to the 
formation of awareness in athletes on this issue. The subject has been tried 
to be clarified through scientific publications and reports published so far. 
As a result of the sources examined, it was observed that while it was 
determined that the gluten-free diet facilitates digestion, lowers the 
cholesterol level and reduces the cardiovascular risks, it is deficient in 
meeting the nutrients the body needs. Studies conducted in various 
countries have shown that gluten-free products have poor content, 
especially in terms of protein and iron content that athletes need. In future 
studies, it is thought that a qualitative study to be conducted with gluten-
free athletes from various sports branches will be useful in terms of 
discussing the issue in detail and discussing it from a different perspective. 
Keywords: Sports diet, Gluten, gluten-free products, Celiac. 
 
1. GİRİŞ 

Glüten; buğday, çavdar ve arpa tahıllarının yapısal protein bileşenidir ve 

dünya çapında tüketilen çeşitli gıda ürünlerinin temelini oluşturmaktadır 
(Balakireva ve Zamyatnin, 2016; Kutlu, 2019; Bektaş, Öztürk ve Karaoğlu, 

2022). Çölyak hastalığı teşhisi konan kişiler söz konusu proteine karşı 

çeşitli alerji reaksiyonları göstermekte ve ömür boyu glütensiz bir diyete 

ihtiyaç duymaktadır (D’angelo ve Cusano, 2020). Sağlıklı bir glütensiz 
diyetin anahtarı, vücudun alerjen etki gösterdiği gıdaları belirleyip 

glütensiz ikamelerini tespit ederek beslenebilmektir. 
Çölyak hastalarına ek olarak,  glüten intoleransı (çölyak dışı glüten 

duyarlılığı) yaşayan bireylerin toplumdaki varlığı da hissedilir ve göz ardı 

edilemez boyuta ulaşmıştır. Çölyak dışı glüten hassasiyetine sahip bireyler, 

diyetlerinden glüteni çıkardıklarında görülen semptomların azaldığını ifade 

etmektedir (Rosenbloom, 2014). Diyette glüten içeren buğday, çavdar, 

arpa, bulgur, irmik gibi karbonhidrat kaynaklarının yerine pirinç, mısır, 

kinoa, patates, karabuğday, amaranth gibi ürünlere yer verilmelidir 
(Rosenbloom, 2014; Bektaş, Öztürk ve Karaoğlu, 2022).  

Glütensiz ürünlerin genellikle daha sağlıklı olduğu inancı, sporcular 
dahil bir çok tüketici için en büyük motivasyon kaynağıdır (Market 
Research, 2022). Glütensiz gıdaların daha sağlıklı olduğuna dair artan 

popüler algı ile birlikte glütensiz gıdaların talebinde ve tüketiminde çarpıcı 

bir artış gözlemlenmiştir (D’angelo ve Cusano, 2020). Bu durumun çölyak 

olmayan sporcular arasında da yaygınlık göstermesi glütensiz diyetin 

gerçekten yararlı olup olmadığını sorgulama ihtiyacı gerektirmiştir. Bu 
noktada glütenin ya da glütensiz diyetin sporcu beslenmesinde nasıl bir 

yerinin olduğu ilgili çalışmalar ışığında incelenmiştir. Araştırmada 

doküman analizi yönteminden yararlanılmış ve yazı temelli dokümanlar 
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(metinler, kitaplar, ansiklopediler, raporlar, sözlükler, dergiler vs.) 
incelenmiştir. Doküman analizi, basılı ve elektronik kaynakları temel 

alarak sistemli bir şekilde değerlendiren bir yöntemdir (Kıral, 2020). Geray 
(2006), dokümanları iki ana grubu ayırarak her birini dört alt başlıkta 

açıklamıştır (bkz. Şekil 1). Bu yöntem kullanılarak glüten ve sporcu diyeti 
ilişkisini ele alan çalışmalar incelenerek glütensiz beslenen sporcularda bir 
bilinç oluşturmak amaçlanmıştır.  
 
              

 
 

Şekil 1. Doküman Analizi Sınıflandırması 
 
2. GLÜTEN ve GLÜTENSİZ BESLENME  

Glüten bazı tahıllarda enerji kaynağı olarak kullanılan depo proteindir 

(Ulusoy ve Rakıcıoğlu, 2019). Glüten, gıda ürünlerine esneklik ve nem 

sağlayarak pişirme sırasında ürün şeklini korumaya yardımcı olur. Bu 

protein tüketim için güvenli olmasına rağmen, çölyak hastalığı, glüten 

duyarlılığı, glüten ataksisi ve buğday alerjisi olan kişiler tarafından risk 

oluşturmaktadır (Market Resarch, 2022). Glüten proteinine karşı tolerans 

gösteremeyen bireylerde alerjik reaksiyonlar oluşmakta ve bu hastalığa 

çölyak adı verilmektedir (Hayıt ve Gül, 2017). Glüten; Çölyaklı bireylerin 
bağırsaklarında sindirime yardımcı olan tüysü oluşumları hasara 

uğratmaktadır. Bu hasara buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahılların 

içerisindeki bu protein neden olmaktadır. Mevcut durumuyla insanoğlunun 

en sık rastlanan genetik hastalığı olarak kabul edilen bu rahatsızlığın tek 

tedavisi ömür boyu sürecek glütensiz sıkı bir diyettir (Sağlık Bakanlığı, 

2022). 
Glüten proteinini tolere edemeyen bireylerin yanı sıra glütensiz diyetin 

daha sağlıklı bir beslenme tarzı olduğu düşüncesiyle glütensiz diyeti 
benimseyenlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır (D’angelo ve Cusano, 

2020).  Ancak glüten içeren gıdaların, hassasiyet veya alerji olmadığı 

durumlarda yararlı olduğu unutulmamalıdır. Çünkü arpa, buğday ve çavdar 

gibi glüten içeren tahıllar diyet için faydalı olan lif, vitamin ve mineralleri 



497 

içermektedir (D’angelo ve Cusano, 2020). Glütensiz beslenme; hassasiyeti 
olan bireylerin yanı sıra, formda kalmak isteyen tüketiciler tarafından da 

tercih edilmesinden kaynaklı olarak moda bir beslenme trendi haline 

gelmiştir (Di Cairano ve diğerleri, 2020; Şahin, Odabaş ve Çakmak, 2022).  
Günlük enerji miktarının %12-15’i proteinlerden, %55-60’ı 

karbonhidratlardan, %25-30’u ise yağlardan karşılanmalıdır (Aydoğan, 

2018). Glüten proteinin de sıklıkla karbonhidrat grubunda yer alan 

besinlerde bulunduğu düşünüldüğünde, sporcuların glütensiz karbonhidrat 
içeren besinlere ihtiyacı bulunmaktadır. Glütensiz beslenmek için temel 

karbonhidrat ikameleri pirinç, mısır, keten, kinoa, tapyoka, patates, 

amaranth, fındık ve fasulyedir (Nelsen, 2002). Glüten içeren besin grupları 

ve ikame ürünleri Tablo 1.’de gösterilmiştir (Eberman ve Cleary, 2005; 
Küçük ve Yıbar, 2021). 

 
Tablo 1. Glüten İçeren Besin Maddeleri ve İkame Ürünler 

Besin 
Grubu 

Glütenli Besinler İkame Ürünleri 

Tahıllar Buğday nişastası, buğday unu, 
irmik, çavdar unu, buğday 

tohumu, buğday kepeği, yulaf 

kepeği, arpa, tritikale 

Pirinç, pirinç unu, mısır, mısır unu, 

mısır nişastası, patates unu, soya unu, 

pirinç çeşitleri, tapyoka, amaranth, 

kinoa, pirinç kepeği, keten 

tohumu,darı 
Proteinler Konserve et yemekleri Taze et çeşitleri ve deniz mahsulleri, 

fıstık ve fındık ezmesi, fasulye soya 

fasulyesi, nohut, mercimek 
Meyveler Konserve veya dondurulmuş 

meyveler 
Taze meyveler 

Sebzeler Konserve veya dondurulmuş 

sebzeler 
Taze sebzeler 

Süt 
Ürünleri 

Katkı maddeli sütler ve peynir 

çeşitleri,  
ticari salata sosları 

Yumurta, doğal süt, tereyağı ve 

peynirler 

 
Glütensiz Ürünler Pazarı: 2022-2027 Küresel Endüstri Eğilimleri, Pay, 

Boyut, Büyüme, Fırsat ve Tahmin Raporu’na göre, glütensiz ürünler pazar 
büyüklüğü 2021'de 17,5 Milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. 2027 yılına 

kadar 28,3 milyar ABD Dolarına ulaşmasını beklenen bu pazarın 

büyümesindeki kilit faktörün toplumdaki glüten duyarlılığının popüler 

beslenme akımlarıyla birlikte yaygınlaşmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Yine glüten intoleransı, İrritabl Bağırsak Sendromu 
(IBS) ve çölyak hastalığının pazarın büyümesini tetikleyen nedenler 
arasında olduğu görülmektedir (Market Resarch, 2022). COVID-19 
sürecinin devam etmesi, diyabet, obezite, kronik akciğer hastalığı ve 

metabolik sendromların yaygınlaşmasının bu pazarın büyümesinde etkin 

rol oynayacağına inanılmaktadır (Grand View Research, 2022). 
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3. SPORCU BESLENMESİNDE GLÜTEN 

Sporcular, performanslarını korumak ve artırmak için beslenmelerine 
özen göstermekte ve genellikle önerilenden fazla protein tüketmektedir 
(Meyer, Reguant-Closa ve Nemecek, 2020). Sporcular arasında uygulanan 
diyetler arasında ketojenik diyet ve paleo diyeti yaygınken (Terzi ve Ersoy, 

2022), glütensiz diyet uygulayanların sayısı da günden güne artmaktadır. 

Sporcu diyetlerinde glütensiz ürünler daha çok gastrointestinal sorunları 

hafifletmek için tercih edilmektedir (Graybeal ve diğerleri, 2022). 
Sporcular arasında yakın zamanda türetilmiş bir terim olan gastrointestinal 

sendrom, yorucu egzersize bağlı fonksiyon bozukluklarını tanımlamaktadır 

(Costa, Snipe, Kitic ve Gibson, 2017).   
Gastrointestinal rahatsızlıklar, uluslararası spor müsabakalarında en sık 

bildirilen hastalıklar olarak kabul edilmektedir (Pugh, Feam, Morton ve 

Close, 2018). Gastrointestinal rahatsızlıklardan biri sayılan glüten 

intoleransı da sporcuların kendilerine teşhis koyabildikleri en sık rastlanan 

rahatsızlıklardan biridir. Glütensiz beslenme biçimi, ünlü bir tenisçi olan 

Novak Djokovic’in mesleğindeki başarısını glütensiz diyete bağlamasıyla 

sporcuların dikkatini çekmiştir. Glütensiz diyetin kilo kaybı sağladığı ile 

ilgili herhangi bir bilimsel kanıt olmamasına rağmen atletik performansı 

iyileştireceği inancıyla sporcular tahıl kaynaklarını sınırlandırmaktadır 

(Lis, Stellingwerff, Shing, Ahuja ve Fell, 2014; Rosenbloom, 2014). Leone 
ve diğerleri (2020) sporcuların diğer insanlara oranla kendilerine çölyak 

rahatsızlığı koyma olasılığının yaklaşık 4 kat daha fazla olduğunu tespit 

etmiştir. Kendisine çölyak teşhisi koyan sporcuların ise fiziksel, psikolojik, 

sosyal ve çevresel açıdan yüksek depresyon ve stres düzeyine sahip olduğu 

belirlenmiştir. 
Lis, Stellingwerff, Shing, Ahuja ve Fell (2014) sporcularda glütensiz 

diyetin yaygınlığına yönelik gerçekleştirdiği çalışmasında 942 çölyaksız 

sporcunun %57’sinin glüten intoleransı teşhisini kendilerinin yaptığını 

saptamıştır. Sporcuların %41'i glütenin performans düşüklüğüne neden 

olduğuna inandığı için glüten tüketimini yaklaşık %50 ila %100 oranında 

azalttığını ifade etmiştir. Katılımcıların %81 ise uyguladıkları glütensiz 
diyetle birlikte karın şişliği, gaz, ishal ve yorgunluk semptomlarının 

azaldığını bildirmiştir. Yapılan bir başka çalışmada ise Lis, Stellingwerff, 
Kitic, Ahuja ve Fell (2015), 13 çölyaksız bisikletçiye yedi gün boyunca 

glütensiz diyet uygulamış ve  bu diyetin sporcuların performansında 

herhangi bir avantaj sağlamadığını gözlemlemiştir. 
Glütensiz beslenmenin sindirimi kolaylaştırdığı, kolesterol seviyesini 

düşürdüğü ve kardiyovasküler riskleri azalttığı bilinirken, vücudun ihtiyaç 

duyduğu besin maddelerini karşılamada eksik kaldığı söylenebilir. Kulai 
ve Rashid (2014) Kanada’daki glütensiz ürünlerin beslenme yeterliliğini 
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inceledikleri çalışmalarında, glütensiz ürünlerin ortalama protein ve demir 

içeriğinin glütensiz ürünlere kıyasla daha düşük olduğunu saptamıştır. 

Benzer olarak, Avustralya’da dört büyük süpermarketteki 3213 
paketlenmiş gıdaya yönelik yapılan bir diğer çalışmada da glütensiz 
ürünlerin ortalama protein içeriğinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir 

(Wu ve diğerleri, 2015). Yine İngiltere’de yapılan bir başka çalışmada 

glütensiz gıdaların doymuş yağ, şeker ve tuz içeriği bakımından daha 
zengin olduğu belirlenmiştir (Fry, Madden ve Fallaize, 2018). Glütensiz 

beslenen bireyler üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde ise 
İtalya’da yapılan bir çalışmada, glütensiz beslenenlerin kan düzeylerinde 

civa oranında dört kat artış olduğu gözlemlenmiştir (Elli ve diğerleri, 

2015). ABD’de yapılan benzer bir çalışmada da glütensiz beslenenlerin 
idrarlarındaki ortalama arsenik ve civa seviyelerinin yüksek çıktığı 

saptanmıştır (Bulka, Davis, Karagas, Ahsan ve Argos, 2017). 
Glütensiz ürünlerde buğday viskoelastik özelliklerine benzeyen bir doku 

elde etmek için yüksek miktarda yağ ve şeker kullanılmaktadır (Kreutz, 
Adriaanse, van der Ploeg ve Vreugdenhil, 2020). Bu nedenle glüten 

enteropatisi olmayan sporcular bu diyeti uyguladıklarında, antrenman ve 

performansları için ihtiyaçları olan karbonhidratı karşılayamadıkları gibi, 

kalitesiz bir beslenme ile karşı karşıya kalırlar. Bununla birlikte, beslenme 

danışmanlığı almadan glütensiz bir diyetin benimsenmesi, yararlı bağırsak 

bakterilerini azaltarak bağırsak sağlığının tehlikeye girmesine neden 

olabilir (Alpat ve Dumlu-Bilgin, 2018). 
Glüten intoleransı yaşamayan bireylerin “sağlıklı beslenme” adı altında 

bu diyeti benimsemelerinin de ekonomik yönden baskı oluşturabileceği 

unutulmamalıdır. Nitekim pek çok perakende satış mağazasında glütensiz 

gıda ürünleri satışı yaygınlaşmaya başlasa bile glütenli ve glütensiz gıda 

ürünleri arasındaki fiyat farkı belirgin bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. 

Online satış kanallarında yer alan x marka 250 gr.’lık glütensiz unun 14,50 

TL’den satıldığı görülmektedir. Aynı markaya ait glüten içeren 1 kg’lık un 

fiyatının ise 14,00 TL’den satışa sunulduğu görülmektedir (Trendyol, 

2022). 
 
4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Kilo kontrolü ve daha iyi bağırsak sağlığı gibi nedenler başta olmak 
üzere bir çok sebeple glütensiz beslenme akımı yaygınlaşmaktadır. Bu 

diyetin yaygınlaşması sonucunda buğday başta olmak üzere glüten içeren 

tahıllardan uzak durulmaktadır (Alpat ve Dumlu-Bilgin, 2018). Glütenle 
ilgili sorunları tanımlamanın en iyi yolu ise glüteni diyetten çıkarmak ve 

klinik olarak sağlık etkileri açısından kontrol etmektir (Osorio, Mejías ve 

Rustgi, 2019). Dünya çapında gittikçe büyüyen glütensiz diyet akımı 

sporcular arasında da belirgin şekilde kendini göstermiştir. Bu çalışmada 
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da sporcular arasında yaygınlaşan glütensiz diyetin gerçekten yararlı bir 

diyet olup olmadığı sorgulanmaktadır. 
Yoğun antrenman dönemindeki sporcularda glikojen depoları hızla 

boşaldığı için hayvansal besinlerden kaçınmaları ve daha fazla 

karbonhidrat almaları önerilmektedir. Bu nedenle bitkisel protein 

kaynakları ile zenginleştirilmiş tabaklar, sporcu performansının 

iyileştirilmesinde son derece etkilidir (Reguant-Closa ve diğerleri, 2020). 
Ancak özellikle sporcular arasında günden güne hızla yayılan ve 

karbonhidrat kaynaklarını büyük ölçüde sınırlayan glütensiz beslenme 

biçimi nedeniyle sürdürülebilir olmayan masraflı bir beslenme biçimi 

benimsenmektedir. Glütensiz pazarın büyümesi ile ucuz ancak lif, vitamin 
ve mineral içeriği bakımından zayıf olan mısır ve pirinç ununun yerine; 

amaranth, karabuğday ve kinoa gibi besleyici ve bir o kadar pahalı tahıl 

ürünleri yaygınlaşmıştır (Catassi ve diğerleri, 2015).  Buradan çıkarımla 

glütensiz diyetin, tüketiciye olan maliyeti göz önünde bulundurulduğunda, 

yeterli besine uygun fiyatla ulaşılamaması stres oluşumuna ve psikolojik 

deformasyona yol açabilmektedir (Cialdella-Kam, Kulpins ve Manore, 
2016). 

Bireylerin beslenme tarzlarına ilişkin bilgi düzeyleri gıda ile ilgili 

alanlarda okuma ve araştırma yapma durumu ile ilintilidir. Bu durum 
beslenme okuryazarlığı ile tanımlanabilir. Beslenme okuryazarlığı “bireyin 
uygun beslenme kararları vermek için gerekli olan temel beslenme 

bilgilerini elde etme, işleme ve anlama kapasitesi” olarak tanımlanmaktadır 

(Onbaşı ve Türker, 2022). Buradan çıkarımla, beslenme okuryazarlığına 

sahip bireyler bir öğünde tüm besin gruplarına yer vermesi gerektiğini 

bilerek beslenmektedir. Beslenme okuryazarlığı, kişilerin kendisine alerjen 
etki gösteren gıdaları önceden tespit edebilmesine olanak sağlar. Aynı 

zamanda mevsimsel beslenme ve gıdaların doğru teknikle nasıl 

pişirilebileceği konusunda da fikir sahibi olunmasına yardımcı olur. Tüm 

bu bilgi ve becerilere sahip olmak iyi bir beslenme okuryazarlığını 

gerektirmektedir (Franklin ve diğerleri, 2020). Sonuç olarak sporcuların 

beslenme bilgi düzeyi arttıkça beslenme ihtiyaçlarını karşılama seviyeleri 
de artmakta (Spronk, 2014) ve sağlıklı beslenme tercihleri 

yaygınlaşmaktadır (Trakman, 2016; Jenner, 2018). Bu nedenle sporcular 

arasında beslenme okuryazarlığının gelişmesi gerektiğine inanılmaktadır. 

Beslenme okuryazarlığı; besinlerin hazırlanma, pişirilme ve saklanma 

koşullarından hangi durumlarda risk oluşturduğuna kadar bir çok konuyu 

kapsamaktadır. Bu bilinç, sporcular dahil olmak üzere herkese genç yaştan 

başlayarak kazandırılmalıdır (Park, Choi, Park, Park ve Shin, 2022). 
Sporcular arasında yaygınlık gösteren glütensiz diyetin gerçekten yararlı 

olup olmadığının sorgulandığı bu derleme çalışmasında; ilgili yayınlar belli 
sınırlar içerisinde tartışılmıştır. Glütensiz ürünlerin besin değeri 
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bakımından yetersiz olması ya da glütensiz beslenen bireylerin karşılaştığı 

sağlık sorunlar bu alanda yapılmış bilimsel çalışmalarla desteklenmeye 

çalışılmıştır. Gelecek çalışmalarda; çeşitli spor dallarından glütensiz 

beslenen sporcularla yapılacak nitel bir çalışmanın konuyu detaylı bir 

şekilde ele alma ve farklı bir yönüyle tartışma açısından yararlı olacağı 

düşünülmektedir. Bu araştırma önerisine ek olarak ise, glütensiz ürünlerin 

farklı spor dallarıyla uğraşan adaylar üzerinde ne tarz bir etki bıraktığının 

deneysel araştırma modeli kullanılarak karşılaştırmalı bir şekilde 

incelenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Yine Çölyaklı sporcular 

için glütensiz ürünlerin besin değerini arttırıcı ürün geliştirme 

çalışmalarının yapılmasının alana somut katkılar sunacağına 

inanılmaktadır. 
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ÖZET 
Plaj tercihlerini etkileyebilecek en çok bilinen sertifika Mavi Bayrak’tır. 

Mavi Bayrak sertifikası ile ilgili, plaj kullanıcılarının farkındalık düzeyinin 

belirlenmesi ve mavi bayrak farkındalığının, plaj kullanıcılarının plaj tercih 
etkenleri üzerinde etkisinin olup olmadığının belirlenmesi, bu çalışmanın 

amacını oluşturmuştur. Bu kapsamda, bir plaj destinasyonu olan Ayvalık’ta 

bulunan altı plajdan, anket formları yoluyla 198’i Mavi Bayraklı, 184’ü 

Mavi Bayraklı olmayan plajlarda, toplamda 382 adet katılımcıdan veriler 

toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, en yüksek farkındalık plajın 

sakinliği, popülerliği ve denize ulaşım ve güneşlenme imkanları üzerine 
iken; en düşük farkındalık plajda çöp ve geri dönüşüm kutularının varlığı, 

plajda çöp ve kirlilik olmayışı ve denizde güvenlik şeridinin olması olarak 

çıkmıştır. Farkındalık boyutlarının plaj tercihleri üzerine etkilerine 

bakıldığında, fiziksel olanaklar, trend ve plajın doğası boyutlarının plaj 

tercihleri üzerinde anlamlı; temizlik ve üstyapı boyutunun plaj tercihleri 

üzerinde anlamlı ve ters yönlü etkisi çıkmıştır. Temel beklentiler, eğitici ve 

sosyal faaliyetler, çevre ve emniyet boyutlarının ise plaj tercihleri üzerinde 

bir etkisi bulunmamıştır. Plaj kullanıcılarının Mavi bayrakla ilgili 
farkındalıklarının az olmasıyla birlikte, en yüksek farkındalıkların çıktığı 

ifadeler sebebiyle, Mavi Bayrak’ın tercihlerde olmazsa olmaz olmadığı 

ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle, sertifikayı edinmekten ziyade, plaj 

ortamının ve hizmetlerin iyileştirilmesi daha doğru bir yönetsel strateji 

olacaktır.   
Anahtar Kelimeler: Ayvalık, Farkındalık, Mavi Bayrak, Plaj turizmi, Plaj 
tercihi. 
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THE EFFECT OF BLUE FLAG AWARENESS ON BEACH 
PREFERENCES 

 
ABSTRACT 
The most well-known certification that can affect beach preferences is the 
Blue Flag. The aim of this study is to determine the awareness level of 
beach users regarding the Blue Flag certificate and to determine whether 
the Blue Flag awareness has an effect on the beach preference factors of 
beach users. In this context, data were collected from 6 beaches in Ayvalık, 

a beach destination, from a total of 382 participants, 198 of which are Blue 
Flag beaches and 184 are not Blue Flag beaches. As a result of the analyses, 
the highest awareness was on the calmness, popularity of the beach, and 
access to the sea and sunbathing opportunities; the lowest awareness was 
the presence of garbage and recycling bins on the beach, the absence of 
garbage and pollution on the beach, and the presence of a safety strip at the 
sea. When the effects of awareness dimensions on beach preferences are 
examined, physical facilities, trend and nature of the beach dimensions 
have a significant effect on beach preferences, while cleanliness and 
superstructure dimensions have a significant and opposite effect on beach 
preferences. On the other hand, basic expectations, educational and social 
activities, environment and safety dimensions did not have any effect on 
beach preferences. With the low awareness of the beach users about the 
Blue Flag, it has been revealed that the Blue Flag is not indispensable in 
the preferences due to the statements that have the highest awareness. From 
this point of view, improving the beach environment and services would be 
a more accurate managerial strategy rather than acquiring the certificate. 
Keywords: Ayvalık, Awareness, Blue Flag, Beach tourism, Beach 
preference. 
 
1. GİRİŞ 

Kıyılar, turizm sektörünün en bilinen ve aktif arz kaynaklarıdır. Kıyı 

turizmi denildiğinde, kıyı turizmi destinasyonları olarak literatürde kendine 

yer etmiş yörelerdeki turistik çekicilik kombinasyonundan 

bahsedilmektedir. Bunların en başında ise plajlar gelmektedir. Sadece üç 

yüz yılda,  bir bilinmezden kitle turizminin ev sahibi haline gelen plaj 
turizmi (Botero, 2013), dünyada önde gelen sektörlerden bir haline gelmiş 

olan turizm sektörünün başlıca aktörüdür (Houston, 2002). Dünya 

genelinde kıyı şeridinin hakimi durumundaki plajlar, bulunduğu kıyı 

gelişimine ciddi katkılar sunmaktadır (Huijbers ve diğerleri, 2013). 
Houston (2008), plajlara yapılan yatırımın, turist harcamalarına göre %700 

doğrudan getiri sağladığının tahmin edildiğini belirtmiştir.  
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Plajların, ekonomik bir kaynak olarak görülmesiyle birlikte, plajlar 

önemli tanıtım araçları olarak da kullanılmıştır. Son yıllarda destinasyon 

yönetimi ve pazarlamasında yeni stratejiler oluşturulmuştur ve bunların en 

faydalı araçlarından biri, plajın ve plaj destinasyonlarının çevresel 

kalitesini vurgulayan sertifika ve ödül programlarıdır (Mir Gual ve 
diğerleri, 2015). Bu programların, turistleri çekmede önemli bir rol 

oynadığı yaygın olarak kabul edilmektedir (McKenna ve diğerleri, 2011; 
Thomson, 2001). Mavi Bayrak, bu programların en bilinen temsilcisidir 
(Lozano-Oyola ve diğerleri, 2019). 

Mavi Bayrak ve plaj tercihlerine ilişkin daha önce yapılmış olan bir 

takım çalışmalar mevcuttur (Dodds ve Holmes, 2018;2019;2020; 

McKenna ve diğerleri, 2011; Nelson ve diğerleri, 2000; Merino ve Pras, 
2022). Ülkemizde direkt olarak bu konuya ilişkin bir çalışmaya 
rastlanmaması sebebiyle, plaj kullanıcılarının Mavi Bayrak farkındalığının, 
plaj tercihleri üzerinde etkisi olup olmadığını tespit etmeyi amaçlayan bu 
çalışma gerçekleştirilmiştir. Mavi Bayrak sertifikasının edinilmesi ve elde 

tutulması, belirli yatırımları da beraberinde getireceğinden, kullanıcıların 

bakış açısına göre bu sertifikanın gerekliliğini ortaya koymak amacı da 

güdülmüştür. Öncelikle yerel ve özel yönetimlere Mavi Bayrak sertifika 
sayısını arttırma veya farklı yatırımlara yönelme konusunda rehberlik etme, 

daha sonrasında da Türkiye’de halen çok üzerinde durulmayan bir konu 

olması sebebiyle literatüre sağlayacağı katkı bakımından, bu çalışma büyük 

bir önem arz etmektedir. 
 
2. LİTERATÜR 
2.1. Mavi Bayrak ve Mavi Bayrağın Plaj Tercihlerindeki Yeri  

Mavi Bayrak, ödül olarak bilinmesine rağmen, aslında bu alanda 

Avrupa’daki en bilinen ve itibar gören sertifikadır. 1987 yılında Avrupa 

Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for Environmental Education in Europe- 
FEEE) tarafından kurulan (Nelson ve diğerleri, 2000) bu sertifika; çevre 

eğitimi ve bilgisi, su kalitesi, çevre yönetimi ve güvenlik ve hizmetler 

olarak dört kategoride toplanan 33 kriterin uygunluğuna dayalı uluslararası 

bir sertifikadır. Başlıca amacı, bu kriterler aracılığıyla yüksek standartlar 
yakalayarak, yerel bazlı sağlanacak kıyı sürdürülebilirliğini ulusal 

seviyelere taşımaktır (Lucrezi, Saayman ve Merwe, 2016). Mavi Bayrak, 
katı atık üretimi, tehlikeli yüzme suyu ve kıyı yönetimine halkın katılımının 

eksikliği gibi, plaj yönetimindeki çeşitli konuları ele almanın bir yolu 

olarak teşvik edilmiştir (Williams ve Davies, 1999).  
Birçok araştırmacı, tatil ve plaj tercihlerinde Mavi Bayrak sertifikasının 

arandığını, çalışmalarına konu edinmiştir (McKenna ve diğerleri, 2011; 
Schernewski, 2000; Thomson,2001). Aşağıda, Mavi Bayrak üzerine son 10 
yılda yapılmış çeşitli kapsamlarda çalışmalara yer verilmiştir: 
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Tablo 1. Mavi Bayrak sertifikası üzerine son 10 yılda yapılmış çalışmalar 

Kaynak Çalışmanın içeriği 
Blackman ve diğerleri 

(2014) 
Turizm operatörlerinin sertifika almaya yönelik ekonomik 

teşviklerini araştırmak amacıyla, Kosta Rika'daki Mavi 

Bayraklı plaj sertifikasyon programı analiz edilmiştir. 
Botero ve Zielinski 
(2020) 

Kolombiya’da plaj yönetiminde Mavi Bayrak kriterlerinin 

uygulanmasında karşılaşılan güçlükler sunulmuş ve 

tartışılmıştır. 
Çak (2019) Kurumsal çevrenin örgütler üzerindeki etkilerine 

odaklanarak; kurumların yarattığı baskılar sonucu ortaya 

çıkan uygulamaların nasıl yaygınlaştığı ve bu süreç sonunda 

örgütlerin nasıl eş biçimli hale geldiklerini Mavi Bayrak 

sertifikası özelinde incelemektir. 
Dodds ve Holmes 
(2018) 

Bu çalışma, eğitim, sertifika, sosyal normlar ve plaj 
memnuniyetinin ziyaretçi türüne göre ne ölçüde 

farklılaştığını anlamayı amaçlamıştır. 
Dodds ve Holmes 
(2019) 

Mavi Bayrak sertifikalı ve sertifikasız plaj kullanıcılarının 

memnuniyet unsurları ve tekrar ziyaret etme niyetleri 

araştırılmış ve karşılaştırılmıştır. 
Dodds ve Holmes 
(2020) 

Destinasyon rekabetçiliğinin sübjektif göstergeleri 

aracılığıyla, tüketicilerin plaj özelliklerinden ve turistlerin 

plaj seçimindeki tercihlerinden memnuniyetleri incelenmiş, 

Mavi Bayrak sertifikasının bunlar üzerindeki önemi ortaya 

konmuştur. 
Fışkın ve diğerleri 

(2016) 
Mavi Bayrak sisteminin deniz turizmi sektörü içindeki 

önemine ve değerlendirme ölçütlerine değinilerek ülkelere 

göre durum analizi yapılmıştır. 

Fraguell ve diğerleri 

(2016) 
Çalışma, Mavi Bayrak sertifikasının, İspanya’da 25 yıl 

içerisindeki durumunu analiz etme ve sürdürülebilir 

gelişimine etki edip etmediğini, ortaya koymayı 

amaçlamıştır. 
Gökdemir (2019) Mavi Bayrak programının Antalya’da deniz suyu kalitesi ve 

turizm üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlayan 

çalışmada, Antalya’nın önemli turistik destinasyonlarının 

Mavi Bayraklı plajlarından su örnekleri alınmıştır. 
Kutralam-
Muniasamy ve 
diğerleri (2022) 

Mavi Bayrak kriterleri arasında mikro plastik sorunun yer 

alma gerekliliği ortaya konmuş, öneriler geliştirilmiştir. 

Lucrezi ve diğerleri 
(2015) 

Güney Afrika'daki Mavi Bayrak ödülüne ilişkin plaj 
severlerin görüşleri değerlendirilmiş ve bunları plaj 

yöneticilerinin ödüle ilişkin görüşleri ışığında incelemiştir. 
Merino ve Prats 
(2020) 

Kıyı kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin tanınmasının 

ne ölçüde yerel ekonomik büyümenin itici gücü olarak 

hareket edebileceği araştırılırken, yerel ölçekte turizm 

sektörünün gelişimini teşvik etmede Mavi Bayrak 

sertifikasının önemi analiz edilmiştir. 
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Merino ve Prats 
(2022) 

Mavi Bayrak sertifikasına sahip olan plajların, sertifikaya 

sahip olmayan plajlara göre daha temiz suya sahip olduğu 

bulunmuştur. 
Mir-Gual ve diğerleri 

(2015) 
Mavi Bayrak yönetim sisteminin plajların çevresel ve doğal 

özelliklerinin iyileştirilmesini gerçekten sağlayıp 

sağlamadığını veya sadece kullanıcılara sunulan hizmetleri 

ve faydaları iyileştirmeye yönelik bir mekanizma olup 

olmadığını test etmek amaçlanmıştır. 
Saayman ve Saayman 
(2017) 

Mavi Bayraklı olan ve olmayan plaj kullanıcılarının farklılık 

durumunu ortaya koymak amaçlanmış ve plaj tercihleri 

üzerindeki etkilerini ölçmek amaçlanmıştır. 
Santana-Santana ve 
diğerleri (2021) 

Mavi Bayrak’ın da aralarında olduğu, plajlar için en çok 

tanınan kalite sertifikalarını/ödüllerini almış olan seçilmiş 

bir İspanyol kentsel ve yarı kentsel plaj örneğinin gerçek 

evrensel erişilebilirlik koşullarının bir analizi yapılmıştır. 
Zielinski ve Botero 
(2019) 

Tartışmalı yönler üzerine ampirik çalışmaları gözden 

geçirmek ve Mavi Bayrak ile plaj sertifikasyon 
programlarının rolü ve kapsamı hakkında argümanlar ve 

yeni bakış açıları sağlamak amaçlanmıştır. 
Kaynak: Yazarlar tarafından derlenmiştir. 

 
Mavi Bayrak sertifikasının tercihlerde etkili olduğunu düşünen 

araştırmacıların yanı sıra, aksini iddia eden ve eleştiren araştırmacılar da 

vardır. Ariza ve diğerleri (2008) ve Morgan (1999), Mavi Bayrak 
sertifikasının parametrelerin sadece %36’sını karşıladığını ortaya 
koymuştur. Ayrıca, farklı sosyo-demografik özellikleri paylaşan plaj 

kullanıcılarının farklı beklentileri, tercihleri, algıları ve görüşleri dikkate 
alınmamaktadır (Lucrezi ve diğerleri, 2015). 
 
3. YÖNTEM 

Nicel araştırma yöntemiyle hazırlanmış bu çalışma, ilişkisel tarama 

modeli ile tasarlanmış keşifsel bir çalışmadır. Araştırma evreni Balıkesir 

ilinin Ayvalık ilçesinin plaj kullanıcıları olan çalışmanın örneklemini 

Sarımsaklı, Cunda Adası ve Altınova’daki plaj kullanıcıları ve çalışma 

evrenini bu destinasyonlarda yer alan üç Mavi Bayraklı üç Mavi Bayrak’sız 

plaja gelmiş plaj kullanıcıları oluşturmuştur. Veriler anket formları yoluyla 
olasılık dışı örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi 

kullanılarak Haziran 2022-Ağustos 2022 tarihleri arasında elde edilmiştir. 
Bunun yanında, anket formu online platforma aktarılarak paylaşılmış, daha 

fazla katılımcıya ulaşmak hedeflenmiştir. 
Çalışmada kullanılan anket formu Saayman ve Saayman (2017)’ın 

çalışmasından yararlanılarak oluşturulmuştur. Anket formunun birinci 

bölümünde Mavi Bayrak kriterlerinden derlenen ve Mavi Bayrak 
farkındalığını ölçecek toplam 37 ifadeye yer verilmiştir. İkinci bölümde ise 

katılımcıların hâlihazırda bulunmakta oldukları plajı tercih etme sebepleri 
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üzerine sorulmuş 18 soruya yer verilmiştir. Anketin ilk iki bölümü 5’li 

Likert tipi ifadelerle ölçülmüştür. Son olarak anket formunun devamında, 

katılımcıların demografik özelliklerine, ziyaret durumlarına ve Mavi 
Bayrak farkındalıklarına ilişkin sorular yer almıştır. 

Plaj ortamında yüz yüze toplamda 500 anket formu dağıtılmış, bunların 

360 adedi analize uygun bulunmuştur. Online platformdan ise 33 anket 

formu elde edilmiştir. Yapılan uç değer analizi sonucunda, 357 anketin 

sekiz adedi ile 33 anketin 3 adedi eşik değerin altında kaldığından, 

toplamda 382 anket formuyla analiz süreci başlatılmıştır. 
Veriler üzerinde uç değer, normallik testleri yapıldıktan sonra, ölçek 

güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. Ardından da Mavi Bayrak 
farkındalığını ölçen birinci bölüme faktör analizi uygulandıktan sonra, 

Mavi Bayrak farkındalığının plaj tercihleri üzerindeki etkisini ölçmek 

amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. 
 
4. BULGULAR 

Bu çalışmada ölçeklerin güvenirliliği hesaplanırken Cronbach Alfa (α) 

ölçümünden faydalanılmıştır. Bu kapsamda; Mavi Bayrak farkındalığına 

ilişkin 37 ifadeden oluşan ölçeğin güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) 

α=0,93; plaj tercih etmenlerine ilişkin 18 ifadeden oluşan ölçeğin 

güvenirlik katsayısı α=0,81 ve her iki ölçeğe ilişkin toplam güvenirlik 

katsayısı ise α=0,93 olarak hesaplanmıştır. 
Veriler uç değer analizine tabi tutulmuş ve bunun sonucunda 

375,374,373,184,183,182,181,171,173,179,178 numaralı anketlerin 

değerleri, eşik değer olan ,001 (Tabachnick ve Fidell, 2007) değerinden 

küçük olduğu için bu anketler analizlerin dışında bırakılmıştır. 
Mavi Bayrak farkındalığı ve plaj tercihi etmenleri ölçeklerinin, 

normallik testi kapsamında öncelikle anlamlılık durumu tespit edilmiştir. 

İstatiksel anlamlılık için Kolmogorov-Smirnov (KS) ve Shapiro-Wilk 
(SW) testleri uygulanmış; bu bağlamda Mavi Bayrak farkındalığı ölçeğinin 

KS testi sonucu Sig. değeri ,002, SW testi sonucu Sig. değeri ,000; plaj 

tercihi etmenleri ölçeğinin KS testi sonucu Sig. değeri ,000, SW testi 

sonucu Sig. değeri ,000 olarak çıkmıştır. Dolayısıyla, her iki ölçeğin 

testlerinin p=0,005 değerinden büyük olduğu için, sonuçları anlam ifade 

etmektedir. 
Anlamlılık sonrasında, ölçeklerin normallik testleri kapsamında 

dağılımları incelenmiştir. Bu doğrultuda, Mavi Bayrak farkındalığı 

ölçeğinin Skewness değerinin -0,126, Kurtosis değerinin ise 0,784 olduğu 

tespit edilmiştir. Değerler -1,5 ile 1,5 arasında olduğu için istatiksel olarak 

ölçek sonucunun normal dağılım sergilediği anlaşılmıştır (Tabachnick ve 

Fidell, 2013). Yine plaj tercihi etmenleri ölçeğinin de çarpıklık değerinin -
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0,189, basıklık değerinin ise 1,002 olması, ölçeğin normal dağılım 

sergilediğini göstermektedir. 
Analiz bulgularını vermeden önce, verilerin toplandığı örnekleme 

ilişkin bir takım bilgileri vermek doğru olacaktır. Katılımcıların %51,3’ü 

erkek ve %54,5’i bekardır. Katılımcıların yaklaşık %75’i 18-36 yaş 

aralığındadır. Katılımcıların %46,3’ünü yerel halk, %44’8’ini konaklamalı 

turist, %8,9’unu ise günübirlik ziyaretçiler oluşturmuştur. Katılımcıların 

%70’i plaj ödüllerini bilmemekte; ancak %61,5’i Mavi Bayrak hakkında 

fikir sahibidir. Anketi yanıtlayan katılımcıların %51,8’i de, Mavi Bayraklı 

bir plajdan katılım sağlamıştır. 
Mavi Bayrak farkındalığı ölçeğinin faktör analizine uygunluğunun 

tespiti için Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ve Bartlett testi uygulanmış ve veri 

setinin anlamlı (p=0.000, p< 0.005) ve uygunluğunun yeterli (KMO=0.845, 

KMO>0.500) olduğu sonucuna varılmıştır (IBM Documentation, 2021). 
Ardından yapılan faktör analizi neticesinde, sekiz adet boyut elde 

edilmiştir. Bu boyutlar, temel beklentiler, fiziksel olanaklar, trend, eğitici 

ve sosyal faaliyetler, plajın doğası, çevre, temizlik ve üstyapı ve son olarak 

emniyet başlıkları altında toplanmıştır. Mavi Bayrak farkındalığına ilişkin 

en öne çıkan bulgular, plaj kullanıcılarının çevre ve temizlik ve üstyapı 

boyutlarına ilişkin ters yönlü faktör yükü çıkmış olmasıdır. Denizin 

sakinliği, denize ulaşım ve güneşlenme ve plajın popülerliği, kullanıcıların 

en farkında olduğu konular ortaya çıkmıştır. 
Plaj tercih sebeplerine bakıldığında ise, katılımcıların başlıca plaj tercih 

sebepleri en yüksek ortalamalara göre, “plajın havasının ve doğasının 

güzelliği” (4,126), “kendimi burada mutlu hissediyorum” (4,013) ve 

“civara tatile geldim” (3,728) şeklinde ortaya çıkmıştır. 
Aşağıda Tablo 2’de bağımlı değişken olan plaj tercihleri ile Mavi 

Bayrak farkındalığına ilişkin sekiz bağımsız değişken arasındaki regresyon 

analizi sonuçları sunulmuştur. 
 
Tablo 2. Mavi Bayrak Farkındalığı- Plaj Tercihleri İlişkisi 

 Beta t Sig. 
(Anlamlılık) 

VIF 
Değeri 

(Sabit)-Rastlantısallık  1,000 ,000  
Temel Beklentiler ,045 7,162 ,264 1,500 
Fiziksel Olanaklar ,153 9,501 ,000 1,374 
Trend ,183 12,148 ,000 2,890 
Eğitici ve Sosyal Faaliyetler ,068 14,668 ,010 1,102 
Plajın Doğası ,224 16,048 ,000 1,786 
Çevre -8,493 18,946 ,998 1,813 
Temizlik ve Üstyapı -,123 22,980 ,002 2,742 
Emniyet -,012 24,518 ,666 1,657 

Bağımlı değişken: Plaj Tercihleri 
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Çalışmanın bu aşamasında Mavi Bayrak farkındalığı boyutlarının plaj 

tercihleri üzerindeki etkisini belirlemek için çoklu regresyon analizi 

uygulanmıştır. Analizin anlamlılığı, (p=0.000) bu tür bir model 

kurulmasının mümkün olacağını göstermektedir. Sekiz bağımsız 

değişkenin bağımlı değişken olan plaj tercihlerini açıklama oranı 

(düzeltilmiş R²) %28,4’tür. VIF ile Tolerans katsayıları ise, doğrusal çoklu 

bağlantı sorunu olmadığına işaret etmektedir. Bu bağlamda, fiziksel 

olanaklar, trend ve plajın doğası boyutlarının plaj tercihleri üzerinde 
istatistiksel olarak anlamlı; temizlik ve üstyapı boyutunun plaj tercihleri 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve ters yönlü etkisi olduğu ortaya 

çıkmıştır. Diğer değişkenler olan temel beklentiler, eğitici ve sosyal 

faaliyetler, çevre ve emniyet boyutlarının ise plaj tercihleri üzerinde bir 

etkisi bulunmamıştır. 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma, plaj kullanıcılarının Mavi Bayrak sertifikası ile ilgili 

farkındalıklarını ve bu farkındalıklarının plaj tercihlerine etkisini ölçmek 

amacıyla hazırlanmıştır. Saayman ve Saayman’ın 2017’de Güney 

Afrika’da yürütmüş olduğu çalışmadan yola çıkılarak hazırlanmış bu 

çalışma sonucunda farklı bulgular elde edilmiştir.  Saayman ve Saayman 
(2017), yaptıkları araştırmada, hem ekonomik hem de çevresel açıdan Mavi 

Bayrak sertifikasına sahip olmanın değerini vurgulamışlardır. Bununla 

birlikte, Güney Afrika’da daha fazla plajın Mavi Bayrak sertifikası almaları 

gerekliliğini önermişlerdir. Bu çalışmada, Mavi Bayrak’a ilişkin 

farkındalık düzeyinin düşük olduğu, farkında olunan hususların Mavi 

Bayraklı olan veya olmayan her türlü plajlarda karşılaşılabilecek hususlar 

olduğu ortaya çıkmıştır. 
Saayman ve Saayman (2017), Güney Afrika’da yapmış oldukları 

çalışmada, plaj kullanıcılarının en çok plajın görsel olarak temizliğine 

dikkat ettiği bulgusunu elde etmişlerdir. Bu çalışmada, plaj kullanıcılarının 

Mavi bayrak sertifikasına ilişkin en büyük farkındalıkları, bir plaj 

ortamının olmazsa olmazı olan denizin sakinliği, plajın denize ulaşımı ve 

güneşlenme imkanları ve plajın popülerliği olarak ortaya çıkmıştır. Aksine, 

temizlik farkındalığın en düşük olduğu konu olarak tespit edilmiştir. 
Literatürde, Mavi Bayrak sertifikasının hem yanlıları hem eleştirileri 

mevcuttur. Mavi bayrak farkındalığını ve bunun plaj tercihleri üzerindeki 

etkilerini araştıran bu çalışma sonucunda, en azından uygulandığı örneklem 

üzerinde, Mavi Bayrak sertifikasının bir plaj için olmazsa olmaz olmadığı 

ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, Mavi Bayrak için yatırım yapılmasından 

ziyade, var olan plaj ortam ve hizmetlerinin iyileştirilmesi önerilmektedir. 

Yine de bir eko-etiket olarak Mavi Bayrak sahibi olma konusunda ısrarcı 

olan plaj destinasyonları için de, plaj kullanıcılarının özellikle temizlik 
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konusunda farkındalık yaratıcı aktiviteler ve uygulamalara ağırlık 

vermeleri önerilmektedir. 
Katılımcıların başlıca plaj tercih sebepleri sırasıyla “plajın havasının ve 

doğasının güzelliği”, “kendimi burada mutlu hissediyorum” ve “civara 

tatile geldim” ifadeleri ile ortaya çıkmıştır. Bu bulgu, Saayman ve Saayman 

(2017) ve Saayman ve diğerleri (2009), Yoon ve Uysal (2005) tarafından 

yapılan çalışmaları desteklemektedir. 
Yapılan regresyon analizi sonucunda, fiziksel olanaklar, trend ve plajın 

doğası boyutlarının plaj tercihleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı; 

temizlik ve üstyapı boyutunun plaj tercihleri üzerinde istatistiksel olarak 

anlamlı ve ters yönlü etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Saayman ve Saayman 
(2017) çalışmalarında, eğitsel konulara ve çevre kaygılarına ağırlık 

vermenin plaj tercihleri üzerinde etkiye sahip olduğunu belirtmiştir. Ancak 

bu çalışmada eğitici ve sosyal faaliyetler, çevre boyutlarının plaj tercihleri 

üzerinde bir etkisi bulunmamıştır. 
Plaj ödülleri, halkın profilini yükseltmeyi ve bir plajın popülaritesini 

arttırmayı amaçlayan teşvik araçları olarak algılanmaktadır. Çeşitli ödüller 

açıklandığında bir baskı unsuru vardır: Bir plaj bir ödülü koruduğunda veya 

daha önce kaybedilen bir ödülü geri kazandığında veya yeni bir ödüle layık 

görüldüğünde daha fazla memnuniyet duyulmaktadır (McKenna ve 
diğerleri, 2011). Çalışmada plajın popülerliğine ilişkin farkındalığın çok 

yüksek çıkması, bu tarz plaj ödüllerinden birini almak plaj tercih 

edilmesinde etken olacaktır. Dolayısıyla plaj yöneticilerine ödül 

programlarını incelemesi ve mümkünse edinmesi önerilebilir. 
Bu çalışmanın sınırlılığı, zaman ve maliyet azlığı sebebiyle, yalnızca bir 

iç turizm destinasyonu da olan Ayvalık’ta, kısıtlı bir süre zarfında veri 

toplanmış olmasıdır. Plaj ortamlarının veri toplamaya çok müsait olmayan 

bir ortam olması sebebiyle, örneklem sayısının istenilen düzeyde olmaması 

da bir sınırlılık olarak kabul edilebilir.  
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, turizm öğrencilerinin Turizm 4.0 uygulamalarına 

yönelik farkındalıklarının belirlenmesidir. Kolayda örnekleme yönteminin 
kullanıldığı araştırmanın verileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 

Karabük Üniversitesi Turizm Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerden 

anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans analizi, 
ANOVA analizi ve t-testi kullanılmıştır. Sonuçlar turizm fakültesi 

öğrencilerinin Turizm 4.0 ile ilgili farkındalık düzeylerinin düşük olduğunu 
göstermektedir. Araştırmaya katılanların okudukları sınıfa göre Turizm 4.0 
farkındalık seviyeleri arasında farklılık bulunmaktadır. Buna karşın, 

Turizm 4.0 ile ilgili farkındalığın okunan bölüm ve cinsiyete göre anlamlı 
farklılık göstermediği belirlenmiştir.  
Anahtar kelimeler: Turizm 4.0, Farkındalık, Turizm öğrencileri. 
 

DETERMINING THE AWARENESS LEVEL OF TOURISM 
STUDENTS TOWARDS TOURISM 4.0: THE CASE OF 

SAFRANBOLU FACULTY OF TOURİSM 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the awareness of tourism students towards 
Tourism 4.0 applications. The data of the research, in which an 
convenience sampling method was used, were collected from the students 
studying at the Faculty of Tourism of Karabuk University in the 2021-2022 
academic year using the survey technique. In the analysis of the data, 
frequency analysis, ANOVA analysis, and t-test were used. The results 
reveal that the tourism faculty students have a low level of awareness about 
Tourism 4.0. There is a difference between the awareness levels of the 
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students according to the class they are studying. On the other hand, it was 
determined that awareness of Tourism 4.0 does not differ significantly 
according to the department and gender. 
Keywords: Tourism 4.0, Awareness, Tourism students. 
 
1. GİRİŞ 

Her geçen gün hızla gelişen teknoloji tüm sektörleri ve dolayısıyla da 

insan yaşamını etkileyerek yaşamın her alanında değişikliklere sebep 

olmaktadır. Teknoloji, insanların yaşamını değiştiren önemli bir güçtür. 
Teknolojinin insan hayatına entegre edilmesi bireylerin sosyal hayatlarını 

da değiştirmiş, turizm faaliyetlerinde yeni bir dönem başlamıştır.  
Toplumun tüm alanlarında dönüşüm yaratan teknolojik gelişmeler 

endüstriyel alanda da değişim ve dönüşüme neden olmuştur. Tarihsel 
olarak ülkelerinin geçirdikleri endüstri devrimleri 1. Endüstri Devrimi, 2. 
Endüstri Devrimi, 3. Endüstri Devrimi ve 4. Endüstri Devrimi olmak üzere 

4 aşamadan oluşmaktadır. Bu endüstriyel devrimlerle birlikte insanın 

yaşam biçimi köklü biçimde değişmiş, hayat standardı yükselmiştir. 
18. yüzyıla damga vuran 1. Endüstri devrimiyle birlikte makineye dayalı 

üretime geçildiğinden, üretim şekli değişmiş ve üretim miktarı artmıştır. 
Seri üretime geçişi temsil eden 1960-1990 yılları arasında ikinci endüstri 

devrimi ortaya çıkmıştır. Üçüncü Endüstri Devrimi üretimin otomasyonu 

ve sayısallaşması olarak ifade edilmektedir (Bolat ve Balaman, 2018). 
Üretim süreçlerinin otomasyonu ve yapay zekanın kullanılması ile 

karakterize edilen 4. Endüstri Devrimi turizm sektöründe Turizm 4.0’ı ve 
turizmde dijital dönüşümü başlatmıştır. İnternetin yaygın kullanımı ile 

birlikte akıllı turizm, dijital turizm, turizm 4.0. kavramları kullanılmaya 

başlanmıştır.  
Endüstri 4.0’ın turizm sektöründe önemli etkileri olmuştur. Nesnelerin 

İnterneti, Büyük Veri, Bulut Bilişim, Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik, Robot 
Teknolojiler, Blok Zincir Teknolojisi gibi uygulamalar turizm 
endüstrisinde büyük değişime yol açmıştır. Örneğin; Nesnelerin Interneti 
ve dijital dönüşüm turizmde ‘akıllı turizm’ (Gretzel, Sigala, Xiang ve Koo, 
2015) ve ‘akıllı destinasyon’ları ortaya çıkarmıştır. Endüstri 4.0’ı 

destekleyen teknolojilerden biri olan robotlar turizm işletmelerinde 

kullanılmaya başlanmıştır (Özışık Yapıcı ve Yıldırım, 2021). Havaalanları 

ve oteller, tüm turizm endüstrisini dönüştüren robotik asistanlardan giderek 

daha fazla yararlanmaktadır.  
Bütün bu teknolojik yenilikler turizm sektöründe hizmet kalitesinin 

artması ve turist deneyiminin iyileştirilmesi açısından büyük yarar 

sağlamakta olup turizm ve seyahat işletmeleri giderek hizmetlerinde bu 
teknolojilerden daha çok yararlanmaktadırlar. Ancak, Turizm 4.0’ın 

sektörde kullanımının yeni olması nedeniyle iş görenlerin ve geleceğin 
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turizm çalışanları olacak olan öğrencilerin hatta konaklama işletmeleri 

yöneticilerinin Turizm 4.0 ile ilgili farkındalıkları ve kavramın sektör 

çalışanları tarafından bilinirliği düşüktür. Bu nedenle bu çalışmada 

Karabük Üniversitesi Turizm Fakültesi lisans öğrencilerinin Turizm 4.0 

farkındalık düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. 
 

2. LİTERATÜR TARAMASI 
Teknoloji, Endüstri 4.0, dijital turizm konularında öğrenciler özellikle 

de turizm eğitimi alan öğrenciler üzerinde yapılan araştırmalar sınırlı olup 
bu konudaki literatür oldukça azdır. Doğan ve Baloğlu (2020) 

üniversitelerin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencilerin Endüstri 4.0 

bilgi/farkındalık seviyelerini tespit etmek amacıyla yaptıkları çalışmada 

erkek öğrencilerin farkındalık düzeyinin daha yüksek olduğu ve 

öğrencilerin genel farkındalık düzeylerinin ortanın altında olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. Endüstri 4.0 farkındalığı öğrencinin okuduğu 

üniversite, bölüm ve not ortalamasına göre farklılık göstermektedir. 
Akgül, vd. (2018) üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmada 

sosyal bilimler alanında okuyan öğrencilerin Endüstri 4.0 algılarının 

mühendislik bölümlerinde okuyan öğrencilere göre daha düşük olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. Mühendislik öğrencileri simülasyon ve nesnelerin 

interneti gibi kavramları daha iyi bilmektedirler. Sosyal bilimler alanında 

okuyan öğrencilerin ise büyük veri ve bulut bilişim gibi kavramları daha 

iyi bildiği belirlenmiştir.  
Arıkan, vd. (2021) turizm lisans öğrencilerinin teknoloji kullanma 

alışkanlıkları ile Endüstri 4.0 farkındalığı arasındaki ilişkiyi belirlemek 

amacıyla yaptıkları çalışmada bu değişkenlerin öğrencinin okuduğu sınıf 

ve bölüme göre farklılık gösterdiğini tespit etmişlerdir. Öğrencilerin, 
teknoloji kullanım alışkanlığı ile Endüstri 4.0 farkındalığı arasında anlamlı 

ve pozitif yönlü bir ilişki belirlenmiştir.  
Arıca ve Kozak (2020) turizm eğitimi alan öğrencilerin, kripto paralar 

hakkındaki bilgi seviyelerini belirlemek ve bu paraları kullanma 
durumlarını tespit etmek amacıyla Anadolu Üniversitesi Turizm 
Fakültesinde öğrenim gören 214 katılımcı üzerinde yaptıkları araştırmada 

turizm eğitimi alan öğrencilerin kripto paralar ve kullanım alanları 

hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmadıkları sonucuna ulaşmışlardır. 

Bununla birlikte, öğrencilerin kripto paraların gelecekte ticaret ve satın 

alma gibi işlemlerde sıklıkla kullanılacağı yönünde beklentilerinin olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  
Bilotta vd. (2021), turizm eğitimi alan 30 öğrencinin yeni nesil 

teknolojileri kullanmalarına ve benimsemelerine yönelik uygulamalı bir 

kurs programı hazırlamışlardır. Endüstri 4.0 uygulamalarına yönelik olarak 
oluşturulan laboratuvarda turizm eğitimi alan 30 öğrenciye veri toplama ve 
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sınıflama, büyük veri analizi ve yapay zekâ konularında eğitimler 
verilmiştir. Kurs sonunda öğrencilerin eğitimden elde ettikleri bilgileri 

değerlendirmek amacıyla anket uygulanmıştır. Çalışmada eğitimi verilen 

bu uygulamaların öğrencileri, endüstri 4.0 teknolojilerini öğrenmeye teşvik 

ettiği ve endüstri 4.0 teknolojilerini nasıl kullanacaklarını öğrendikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin kurstan yüksek seviyede 

memnun kaldıkları belirlenmiştir. 
Balula vd. (2019), yeni nesil teknolojilerin turizm eğitimine etkisini 

ölçmeyi amaçladığı araştırmasında eğitimcilerin yeni nesil teknolojiler 

konusunda henüz yeterli seviyede bilgi sahibi olmadıkları fakat hem 
öğrencilerin hem de eğitimcilerin bu teknolojilerin getirdiği bazı avantajlar 

(zaman ve mekân esnekliği, yetkinliklerin ve teknik bilginin artması) 

konusunda hem fikir olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  
Günümüzde dijital rekabet, oldukça zorlu olan bu pazarda rekabet 

edebilmek için stratejik bir unsur (Arango-Morales, Delgado-Cruz, 
Tamayo-Salcedo, 2020) olduğundan öğrencilerin yeni teknolojik 

gelişmeler ve bunların sektörde yarattığı değişimler açısından yeterli bilgi 

ve donanıma sahip olmaları büyük önem taşımaktadır. Böylece öğrenciler 

bu teknolojileri turistik faaliyetlerde (turistik faaliyet planlama, yeni 
turistik aktiviteler, veri depolama, faaliyetleri yerine getirme, yiyecek 
tasarımı ve üretimi vb.) kullanabilir. 

Bir başka açıdan değerlendirildiğinde, Endüstri 4.0 teknolojilerinin 
gelecekte sektörün gidişatına yön verecek olan öğrencilerin mesleki 
eğitimleri açısından da önemli olduğu görülmektedir. Endüstri 4.0 eğitimin 

niteliğinin arttırılmasında da önemli katkılar sunabilir. Nitekim Öztemel 

(2018) de Endüstri 4.0’ın eğitime önemli bir katkı sağlayacağını 

belirtmektedir. Halili (2019) teknolojik gelişmelerin ve Endüstri 4.0 

teknolojilerinin (artırılmış gerçeklik, yapay zekâ, hologram teknolojileri, 

bulut bilişim vb.) eğitimin her evresine olumlu anlamda etki edeceğini 

savunmaktadır. İntelitek (2018) teknolojik gelişmelerin eğitim üzerinde 

olumlu anlamda birçok etkiye sahip olduğunu ancak bunların yeterli 

düzeyde karşılanamadığını belirtmektedir.  
Öğrencilerin Turizm 4.0 uygulamaları ve teknolojileri konusunda 

farkındalık düzeylerinin belirlenmesini amaçlayan bu çalışmadan elde 

edilen sonuçlar, eğitim kurumları ve turizm sektörü yöneticilerine, eğitim 

planlamacılarına yol göstermesi bakımından önemlidir. 
 

3. YÖNTEM 
Tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada Karabük Üniversitesi 

Turizm Fakültesi lisans öğrencilerinin Turizm 4.0 uygulamalarına yönelik 

farkındalık düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda aşağıdaki araştırma soruları oluşturulmuştur. 
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1. Öğrencilerin Turizm 4.0 uygulamalarına yönelik farkındalıkları ve 

bilgi düzeyleri yüksek midir?  
2. Turizm 4.0 uygulamalarına yönelik farkındalıkları öğrencilerin 

cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?  
3. Turizm 4.0 uygulamalarına yönelik farkındalıkları öğrencilerin 

sınıflarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?  
4. Turizm 4.0 uygulamalarına yönelik farkındalıkları öğrencilerin 

bölümlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?  
Araştırmanın evrenini Karabük Üniversitesi Turizm Fakültesinde 

okumakta olan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma 2021-2022 eğitim- 
öğretim yılının bahar döneminde Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları ve Turizm Rehberliği öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. 

Bu dönemde Safranbolu Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenci 

sayısı 750’dir. 
Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 

verileri anket yöntemi kullanılarak elde edilmiş, toplam 240 öğrenciye 
Nisan-Mayıs 2022 tarihlerinde yüz yüze anket uygulanmıştır. Araştırma 

zaman, maliyet ve ulaşılabilirlik kolaylığı nedeniyle Karabük Üniversitesi 

Safranbolu Turizm Fakültesi öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiş ve 
2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören öğrenciler ile 
sınırlanmıştır.  

Anket formu 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencinin 

demografik özellikleri ile öğrenciyle ilgili genel bilgileri elde etmeye 
yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde ise Doğan ve Baloğlu 

(2020) tarafından oluşturulan Endüstri 4.0 Kavramsal Farkındalık ölçeği 

turizme uyarlanarak kullanılmıştır. Turizm 4.0 farkındalık ölçeğinde 11 

ifade bulunmaktadır.  
Yapılan normallik testi parametrik testlerin kullanılabileceğini 

göstermektedir. Bu kapsamda frekans analizi, tek yönlü varyans analizi ve 
bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Araştırmanın tek bir üniversitede 
yürütülmesi çalışmanın en önemli kısıtıdır. 
 
4. BULGULAR  

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik bilgileri Tablo 1’de 

verilmektedir. Araştırmaya katılanların %49,6’sı erkek, %50,4’ü ise 

kadındır. Öğrencilerin okudukları bölüm incelendiğinde katılımcıların 
%43,8’ünün Turizm İşletmeciliği bölümünde okudukları ve araştırmaya 

katılan en kalabalık grubu oluşturdukları görülmektedir. Sonrasında ise 

%37,9 ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri gelmektedir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %30,8’i 1. sınıf, %30,4’ü 2. sınıf, %22,9’u 

3. sınıf, %15,8’i ise 4. sınıf öğrencisidir.  
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Tablo 1. Demografik Bilgiler 
 n % 

Cinsiyet 
Erkek 119 49,6 
Kadın 121 50,4 

Bölüm 

Turizm İşletmeciliği 105 43,8 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 91 37,9 

Turizm Rehberliği 44 18,3 

Sınıf 

1. Sınıf 74 30,8 

2. Sınıf 73 30,4 

3. Sınıf 55 22,9 

4. Sınıf 38 15,8 

Tablo 2, katılımcıların Turizm 4.0 uygulamalarına yönelik 

farkındalıklarını ve bilgi düzeylerini göstermektedir.  
 
Tablo 2. Katılımcıların Turizm 4.0’a İlişkin Farkındalıkları 
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Ort. Ss. 

Nesnelerin İnterneti 
n 108 14 49 52 2 

2,03 1,10 
% 45 20,4 21,7 12,1 ,8 

Yapay Zekâ 
n 29 45 91 61 14 

2,94 1,07 
% 12,1 18,8 37,9 25,4 5,8 

Akıllı Robotlar 
n 24 62 73 64 17 

2,95 1,10 
% 10 25,8 30,4 26,7 7,1 

Üç Boyutlu Yazıcılar (3D) 
n 45 52 69 58 16 

2,78 1,19 
% 18,8 21,7 28,7 24,2 6,7 

Siber Güvenlik 
n 52 51 72 56 9 

2,66 1,14 
% 21,7 21,3 30 23,3 3,8 

Bulut Bilişim Teknolojisi 
n 110 54 45 26 5 

2,01 1,12 
% 45,8 22,5 18,8 10,8 2,1 

Büyük Veri 
n 111 60 48 17 4 

1,93 1,04 
% 46,3 25 20 7,1 1,7 

Sanal Gerçeklik 
n 34 54 58 72 22 

2,98 1,21 
% 14,2 22,5 24,2 30 9,2 

Artırılmış Gerçeklik 
n 85 52 54 36 13 

2,33 1,25 
% 35,4 21,7 22,5 15 5,4 

Veri Odaklı Hizmet 
n 102 55 47 28 8 

2,10 1,17 
% 42,5 22,9 19,6 11,7 3,3 

Enerji 4.0 
n 127 46 35 22 10 

1,93 1,19 
% 52,9 19,2 14,6 9,2 4,2 
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Katılımcıların Turizm 4.0 uygulamalarına yönelik farkındalıkları ve 

bilgi düzeylerinin ortalamaları incelendiğinde, genel olarak Turizm 4.0 

uygulamalarına yönelik bilgi seviyelerinin düşük olduğu görülmektedir. 

Bu sonuçlara göre öğrencilerin en fazla bildikleri uygulama Sanal 
Gerçekliktir. Az bilinen uygulamalar ise sırasıyla Enerji 4.0, Büyük Veri, 

Bulut Bilişim Teknolojisi, Nesnelerin İnterneti, Veri Odaklı Hizmet ve 

Artırılmış Gerçekliktir. Yapay Zekâ, Akıllı Robotlar, Siber Güvenlik ve 3 

Boyutlu Yazıcılar (3D) ise çok az bilinmektedir. 
Öğrencilerin okudukları sınıfa göre Turizm 4.0 uygulamalarına yönelik 

farkındalık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit 

etmek amacıyla yapılan Anova analizi sonuçları Tablo 3’te verilmektedir. 
 
Tablo 3. Öğrencilerin Okudukları Sınıfa göre Turizm 4.0 Uygulamalarına Yönelik 

Farkındalık Düzeyleri 
Sınıflar N Ort. Ss F p Tukey 
1. Sınıf 74 2,22 .75 

4,23 .006 
4>1 

 
2. Sınıf 73 2,35 .73 
3. Sınıf 55 2,56 .86 
4. Sınıf 38 2,73 .86 

Analiz sonuçları farklı sınıflarda okuyan öğrencilerin Turizm 4.0 

farkındalıkları arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir 
(p<.05). Bu farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını test etmek 
amacıyla Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi 4. sınıf (Ort.= 2,73; Ss. = .86) 
ile 1. sınıf (Ort.= 2,22; Ss. = .75) öğrencileri arasında Turizm 4.0 
farkındalık düzeyi bakımından anlamlı bir farklılık olduğunu 
göstermektedir. Dördüncü sınıf öğrencileri turizm 4.0 uygulamaları 

hakkında birinci sınıf öğrencilerine kıyasla daha fazla bilgiye sahiptir. Bu 

durum eğitim seviyesi arttıkça öğrencilerin bilgi birikimlerinin de 

artmasına bağlı olarak 4.0 teknolojileri hakkında daha fazla bilgiye sahip 
olduklarını göstermektedir. 

Tablo 4, öğrencilerin okudukları bölüme göre Turizm 4.0 

uygulamalarına yönelik farkındalık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 

olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan Anova testi sonuçlarını 

göstermektedir. 
 
Tablo 4. Öğrencilerin Okudukları Bölüme göre Turizm 4.0 Uygulamalarına Yönelik 

Farkındalık Düzeyleri 

Bölümler N Ort. Ss F p 

Turizm İşletmeciliği 105 2,40 .85 
,798 .451 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 91 2,39 .76 

Turizm Rehberliği 43 2,57 .80 



523 

Sonuçlar, farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin Turizm 4.0 

uygulamalarına yönelik farkındalıkları arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığını göstermektedir (p<.05).  
Tablo 5, öğrencilerin cinsiyetlerine göre Turizm 4.0 uygulamalarına 

yönelik farkındalık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını 

tespit etmek amacıyla yapılan t testi sonuçlarını göstermektedir. 
 
Tablo 5. Öğrencilerin Cinsiyetlerine göre Turizm 4.0 Uygulamalarına Yönelik 

Farkındalık Düzeyleri 

Cinsiyet N Ort. Ss t p 

Kadın 121 2,38 .76 
,623 .357 

Erkek 119 2,45 .80 

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre Turizm 4.0 uygulamalarına yönelik 

farkındalık seviyeleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 
(p<.05). 
 
5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Araştırmada Karabük Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören 

öğrencilerin Turizm 4.0 uygulamalarına yönelik farkındalık düzeylerinin 

ve bu uygulamalara yönelik görüşlerinin çeşitli değişkenlere (cinsiyet, 

bölüm, sınıf) göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Sonuçlar öğrencilerin Turizm 4.0 farkındalık düzeylerinin 

düşük olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, Doğan ve Baloğlu (2020) ile 
Yıldız ve Fırat’ın (2020) sonuçları ile örtüşmektedir. Nitekim Ünlü ve Atik 

(2018) de Türkiye’deki işletmelerin Endüstri 4.0’a geçişini ve Avrupa 

Birliği ülkeleri içerisindeki durumunu incelediği çalışmasında Türkiye’nin 

Endüstri 4.0 performansının düşük olduğunu, Türkiye’nin 29 ülke 

içerisinde 27. sırada yer aldığını ortaya koymuşlardır. Türk turizminin 

gelişmesi ve uluslararası rekabette başarılı olması turizm işletmelerinin 

önemli fırsatlar yaratan teknolojik yenilikleri takip etmeleri ve 
uygulamaları ile mümkündür.  

Öğrenciler en çok sanal gerçeklik uygulamaları hakkında bilgi 

sahibidirler. Enerji 4.0, Büyük Veri, Bulut Bilişim Teknolojisi, Nesnelerin 

İnterneti, Veri Odaklı Hizmet ve Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zekâ, Akıllı 

Robotlar, Siber Güvenlik ve 3 Boyutlu Yazıcılar (3D) gibi uygulamalar 

konusunda çok az bilgi sahibidirler. Bu sonuç, Kaygısız ve Sipahi’nin 
(2019) araştırması ile örtüşmekte olup yazarlar öğrencilerin bulut bilişim 
ve arttırılmış gerçeklik kavramlarına yönelik duyumlarının az olduğunu 
belirlemişlerdir. 

Öğrencilerin okudukları sınıfa göre Turizm 4.0 farkındalık düzeyleri 

değişmekte, okunan sınıf arttıkça farkındalık düzeyi yükselmektedir. Bu 
sonuçlar Arıkan vd.’nin (2021) elde ettiği sonuçlar ile örtüşmektedir.  
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Öğrencinin okuduğu bölüm Turizm 4.0 farkındalık düzeyi bakımından 

anlamlı bir değişken değildir. Ancak, Arıkan vd. (2021) ile Doğan ve 
Baloğlu (2020) araştırmalarında öğrencilerin farkındalık düzeylerinin 
okudukları bölüme göre farklılık gösterdiğini tespit etmişlerdir.  

Öğrencilerin cinsiyetleri Turizm 4.0 farkındalığını etkilememektedir. 

Ancak, Doğan ve Baloğlu (2020) öğrencilerin cinsiyetlerine göre Endüstri 

4.0 farkındalık düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulmuştur.  
Araştırmanın Teorik Katkıları 
İlgili alan yazında turizm eğitimi alan öğrencilerin Turizm 4.0 

teknolojilerine yönelik farkındalıkları konusunda yapılmış çok az sayıda 

çalışma olduğu dikkate alındığında bu çalışmanın ilgili literatüre katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Bundan sonra yapılacak olan çalışmalar 

Türkiye’nin farklı üniversitelerinde turizm fakültelerinde öğrenim gören 

öğrenciler üzerinde yapılarak ilgili alan yazın genişletilebilir. Ayrıca, bu 

çalışmalar lisans ve önlisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler üzerinde 
gerçekleştirilerek farkındalık bakımından farklılık olup olmadığı 

belirlenebilir.  
Araştırmanın Pratik Katkıları ve Öneriler 
Araştırma, tüm kurumların (eğitim-öğretim kurumları dahil) her geçen 

gün gelişen ve değişen teknolojik gelişmelere uyum sağlamalarının zorunlu 

olduğunu ortaya koyması bakımından önemlidir. Bu bağlamda eğitim 

kurumları yöneticileri, ders müfredatları hazırlayan eğitimciler, eğitim 

planlayıcıları eğitim-öğretim programlarını öğrencilerin bu konudaki 

eksikliklerini dikkate alarak güncellemelidirler. Öğrencilerin Turizm 4.0 

farkındalık düzeylerinin arttırılması için müfredat programlarına mesleki 

gelişmelerine de katkı sağlayacak Endüstri 4.0, dijitalleşme, vb. konularda 

ders konulabilir. Böylece öğrencilerin Turizm 4.0 ile ilgili bilgi birikimleri 

ve farkındalıkları artacaktır. Ayrıca, öğrenciler için kısa süreli kurslar 

düzenlenebilir, dersler kapsamında turizm 4.0 uygulamalarına yönelik 

ödevler verilebilir. Bunun yanı sıra turizm akademisyenlerinin de turizm 
4.0 teknolojileri konusunda bilgi birikimlerinin arttırılması, eğitim öğretim 

faaliyetlerinde yeni teknolojilerin kullanılması gereklidir. Örneğin; akıllı 

öğrenme olanakları sunan nesnelerin interneti (IoT) gibi uygulamalar 
öğrenciler, akademisyenler ve nesneler (cihazlar) arasındaki etkileşimi 

kolaylaştırmaktadır. Keza geleneksel eğitim ile internet teknolojisi 

birleştiren çevrimiçi (online) eğitim de bilgiye çok farklı mekanlarda 

ulaşmaya olanak sağlamaktadır. Turizm 4.0 insan kaynakları ve yeni 

teknolojilerin birleştirilmesi açısından da bir fırsat yaratmaktadır. 

Öğrencilerin Turizm 4.0 uygulamalarını kullanabilmeleri yeni teknolojiyi 
kullanabilen nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi açısından da önemlidir. Bu 
bağlamda bu çalışma öğrencilerin yeni teknolojilerin önemini kavramaları 

bakımından da yararlı olacaktır.  
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ÖZET 
Turizm sektöründe turistik ürün veya hizmetin pazarlama motivasyonu, 

turistlerin tekrar ziyaret etme ve tavsiye etme gibi gelecek davranışlarının 

önemli belirleyicilerindendir. Son yıllarda spor turizminin artan önemi ile 

birlikte ekstrem spor etkinlikleri dikkat çekmektedir. Bu sporlar arasında 

yamaç paraşütü öne çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, turistlerin yamaç 

paraşütüne katılım motivasyonlarının tekrar ziyaret etme niyeti ve tavsiye 

etme üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Ağustos 
- Eylül 2019 döneminde yerli ve yabancı toplam 393 turistin katılımı ile bir 

anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri SPSS programı 

aracılığıyla analiz edilmiş ve tanımlayıcı istatistikler, faktör, güvenilirlik 

ve çoklu regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucuna göre, 

Fethiye yöresinde yamaç paraşütüne katılan turistlerin tekrar ziyaret etme 

ve tavsiye etme niyetleri, sosyalleşme, heyecan ve macera arama, değerler 

ve stres atma güdüleri ile açıklanabilmektedir. Turistlerin söz konusu 

güdüleri tekrar ziyaret etme ve tavsiye etme niyetine pozitif etki 

etmektedir. Araştırmada elde edilen sonuçlar ışığında, uygulayıcılar ve 

araştırmacılar için önerilerde bulunulmuştur.   
Anahtar kelimeler: Turist motivasyonu, Yamaç paraşütü, Tekrar ziyaret, 
Tavsiye etme, Fethiye. 
 
 

                                                 
1 Bu çalışma Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sunulan 

“Yamaç Paraşütü Faaliyetine Katılanların Güdülerinin Tekrar Ziyaret Etme ve Tavsiye 
Etme Niyetine Etkisi: Fethiye Örneği” isimli yüksek lisans tezinden faydalanılarak 

hazırlanmıştır. 



528 

PARAGLIDING PARTICIPATION MOTIVATIONS AND THEIR 
IMPACTS ON REVISIT AND RECOMMENDATION 

INTENTIONS: THE CASE OF FETHIYE 
 
ABSTRACT 
Motivations in the tourism sector are important determinants of future 
behavior of tourists such as revisiting and recommending. With the 
increasing importance of sports tourism in recent years, extreme sports 
events have attracted attention. This study aims to determine the effect of 
tourist motivation to participate in paragliding on their revisit and 
recommendation intention. For this purpose, a survey was carried out in the 
period August - September 2019 with the participation of 393 domestic and 
foreign tourists. Research data were analyzed through SPSS 24.0 program 
and descriptive statistics, factor, reliability, and multiple regression 
analyzes were performed. According to the research results, revisit and 
recommend intentions of the tourists visiting the Fethiye region for 
paragliding can be explained with the motives of socializing, excitement 
and adventure-seeking, values and stress relief. These motives have a 
positive effect on their revisit and recommend intentions. In light of the 
results obtained in the research, suggestions were made for practitioners 
and researchers. 
Keywords: Tourist motivations, Paragliding, Revisit intention, 
Recommend intention, Fethiye. 
 
1. GİRİŞ 

Turizm geçmişten günümüze gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler 

için büyük önem arz eden sektörlerden biri olmuştur. Ülkeler turizm 

faaliyetlerini yılın tamamına yaymaya yönelik çalışmalar yürütmekte, bu 

amaçla sağlık, inanç, kongre, yayla gibi farklı pek çok turizm türünü 

yaşama geçirerek turizm etkinliklerini çeşitlendirmeye çalışmaktadır 

(Akgöz ve diğerleri, 2016). Son yıllarda spor turizmi kapsamında ekstrem 

spor etkinlikleri dikkat çekmektedir. Ekstrem sporlar, “katılımcının hız, 

yükseklik, derinlik veya doğal kuvvetler gibi doğal veya olağandışı fiziksel 

ve zihinsel zorluklara maruz kaldığı ağırlıklı olarak rekabetçi etkinlikler” 

şeklinde tanımlanmaktadır (Cohen ve diğerleri, 2018).  
Araştırma konusuna yönelik olarak ilgili literatürde, Ekinci (2012) doğa 

yürüyüşü, Çalışkan (2018) ultra maraton koşma, Ayaz ve Apak (2017) da 

kış sporlarına katılım güdülerini incelemiştir. Yamaç paraşütüne ilişkin 

çalışmaların bireylerin yamaç paraşütüne katılım güdülerini konu 
edinmediği, kaza ve yaralanmalar, yaşanan problemler ve güvenlik gibi 

farklı konulara yönelik olarak yürütüldüğü görülmektedir (Ayazlar, 2015a; 
Karademir ve Güven, 2016; Özçiriş, 2017; Pirselimoğlu-Batman ve 
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Demirel, 2015; Tuban, 2019; Rekand, 2012; Chmielewska, 2014; Mekinc 
ve Mûsic, 2015). Ayrıca turistlerin motivasyonları ile tekrar ziyaret etme 
ve tavsiye etme niyeti arasındaki ilişkiye yönelik olarak tespit edilen 

çalışmada da  (Chang ve Tsai, 2016) farklı örneklemlerle gerçekleştirildiği 

ve yamaç paraşütü sporuna katılan bireyleri kapsamadığı belirlenmiştir. 

İlgili literatür ışığında turist motivasyonları ile tekrar ziyaret ve tavsiye 

etme niyeti arasında ilişkinin olduğu ancak bunun yamaç paraşütü için nasıl 

bir önem arz ettiğinin daha önce araştırılmadığı belirlenmiş olup, 

literatürdeki boşluğun doldurulmasına katkı sağlanabileceği 

düşünülmektedir. Bu araştırmanın problem cümlesi, “Yamaç paraşütü 
yapan turistler hangi güdülerle bu spora katılım göstermektedir ve bu spora 
katılım güdüleriyle tekrar ziyaret etme ve tavsiye etme niyeti arasında nasıl 

bir ilişki vardır?” şeklinde belirlenmiştir. Bu çalışmada spor 

turizminde yamaç paraşütüne katılım güdülerinin tekrar ziyaret etme niyeti 

ve tavsiye etme üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 

2. LİTERATÜR 
Spor turizmi ülkelerin kültürlerine, sosyal yaşamlarına, tanıtımına 

önemli katkılar sağlamaktadır (Akın ve diğerleri, 2016, s. 1933). Turizmin 
dönemsellik olgusunun azaltılması ve sektörün sürdürülebilirliğine katkı 

sağlama noktasında spor turizmi önem arz etmektedir (Jimenez Naranjo ve 
diğerleri, 2015, s. 7). Farklı spor türleri arasında yer alan  yamaç paraşütü, 

doğa ile iç içe olması sebebiyle tüm dünyada hızla gelişip tercih edilen bir 

spor türüdür (THK-1, 2011). “Aerodinamik olarak yönlendirilen, serbest 

düşme aşamasına gerek kalmadan yer seviyesinden başlayabilen, tek 
koltuklu, motorsuz, ayaklar aracılığıyla ilk hareketin başlatıldığı spor” 

olarak tanımlanmaktadır (Laver ve Dan, 2013).   
Literatür incelendiğinde turistlerin spor yapma motivasyonları ile tekrar 

ziyaret etme niyeti arasında ilişki olduğunun ileri sürüldüğü görülmektedir. 

Lin ve diğerleri (2006) çeşitli gezi aktivitelerinin kombinasyonunun 

turistlerin motivasyonunu ve katılım niyetini artırdığını bildirilmiştir. 
Chang (2008) rüzgar sörfçülerinin motivasyonunun tekrar katılma 

niyetlerini etkilediğini ileri sürmüştür. Chang ve Tsai (2016) spor 

aktivitelerinin turistlerin memnuniyetine olumlu yönde katkı sağladığını ve 

bunun tekrar ziyaret etme niyetini teşvik ettiğini ileri sürmüştür.  
Bireylerin spor turizmine katılım güdülerinden biri sosyalleşmedir. 

Dayour ve Adongo (2015) sosyalleşme amacının macera sporlarına katılım 

ve tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde etkili olduğunu tespit etmiştir. Garda 

(2010) ise çevre ve diğer kültürler ile etkileşimin yamaç paraşütü yapma 
konusunda motivasyon sağladığını ifade etmiştir.  

Fiziksel sağlık açısından zinde kalmanın ve iyi bir vücuda sahip olmanın 

da motivasyonda önemli olduğu bilinmektedir. Chang ve Huang (2012) 
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yamaç paraşütünde katılımın devamlılığında fiziksel sağlık, 
motivasyonunun etkili olduğunu ifade etmiştir. Li ve Ou (2002) ise vücut 

ve zihnin gevşemesini yamaç paraşütü faaliyetlerinin temel 

motivasyonlarından biri olarak ifade etmiştir.  
Doğa ve macera sporlarının macera arama hissini tatmin ettiği 

görülmektedir. Garda (2010) macera sporlarına katılımda heyecan ve 

eğlence, risk alma ve rutin dışı yaşama güdülerinin belirleyici olduğunu 

ileri sürmüştür. Saçlı ve Kahraman (2019) yamaç paraşütü yapma 

konusundaki temel güdüleri “Heyecan”, “Özgürlük”, “Macera”, “Risk 

alma”, “Gökyüzünden bakmak”, “Yükseklik korkusunu yenme”, “Huzur 

bulma” ve “Farklılaşma isteği” olarak belirlemiştir.  
Sporun stres atma üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir (Kerr ve 

diğerleri, 2002, s. 272). Saçlı ve Kahraman (2019) yamaç paraşütü yapma 

ile huzur bulma arasında bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Chang ve Huang 

(2012) yamaç paraşütü yapan kişilerin stres atma güdüsünü taşıdıklarını ve 

bu amacın tekrar ziyaret etme konusunda etkili olduğunu belirtmiştir.  
 

3. YÖNTEM 
Spor turizminde yamaç paraşütüne katılım güdülerinin tekrar ziyaret 

etme niyeti ve tavsiye etme üzerindeki etkisinin araştırıldığı bu çalışma 

nicel bir araştırmadır. İlişkisel tarama modeli kullanılmıştır (Karasar, 

2013).  Şekil 1.’de araştırma modeline yer verilmiştir. 

 
Şekil 1. Araştırma Modeli 

 
Araştırmanın evreni yamaç paraşütü kapsamında bu sporu yapmak 

üzere Fethiye/Muğla bölgesini ziyaret eden 15 yaş ve üstündeki 

yerli/yabancı turistlerden meydana gelmektedir. Fethiye Ticaret ve Sanayi 



531 

 

Odası verilerine göre 2019 yılı içerisinde Fethiye’de yamaç paraşütü 

faaliyetlerine 166.701 kişi katılmıştır. Örneklem alma yoluna gidilmiş ve 

tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi 

tercih edilmiştir. %95 güvenirlilik düzeyinde 384 kişilik örneklemin yeterli 

olacağı ifade edilmektedir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2007, s. 72).  Anket 
uygulamasının ardından toplam 420 turistten anket geri dönüşü olmuş, 

hatalı ve eksik formların çıkarılması sonrasında 393 anket formunun 

kullanılmasına karar verilmiştir.  
Araştırma verileri kişisel bilgi formu ile Şimşek (2017) tarafından 

geliştirilen “Ekstrem Spor Tüketim Ölçeği”, Kim ve Eves’in (2012) 
çalışmasında yer alan “Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Ölçeği”  ve Zeithaml ve 
diğerlerinin (1996) çalışmasında yer alan “Tavsiye Etme Niyeti 

Ölçeği”nden oluşan anket formu ile toplanmıştır. Anket uygulaması 

Ağustos - Eylül 2019 döneminde Fethiye bölgesinde turistlerle yamaç 

paraşütü faaliyetine katılım sonrasında yüz yüze görüşme suretiyle 

gerçekleştirilmiştir. 
Verilerin analizinde SPSS 24.0 paket programından istifade edilmiş ve 

anlamlılık düzeyi olarak p<0,05 kabul edilmiştir. Araştırmada kullanılan 

istatiksel test/analizler frekans/yüzde dağılımları, faktör analizi, güvenirlik 

analizi, betimleyici istatistikler, korelasyon analizi, çoklu doğrusal 

regresyon analizidir.  
Araştırma modeli doğrultusunda test edilmek üzere aşağıda belirtilen 

hipotezler geliştirilmiştir:  
H1: Turistlerin yamaç paraşütü sporuna katılım güdüleri destinasyonu 

tekrar ziyaret etme niyetine etki etmektedir.  
H1a: Turistlerin yamaç paraşütü sporuna katılımında sosyalleşme güdüsü 

destinasyonu tekrar ziyaret etme niyetine etki etmektedir.  
H1b: Turistlerin yamaç paraşütü sporuna katılımında heyecan ve macera 

arama güdüsü tekrar ziyaret etme niyetine etki etmektedir.  
H1c: Turistlerin yamaç paraşütü sporuna katılımında değerler güdüsü 

tekrar ziyaret etme niyetine etki etmektedir.  
H1d: Turistlerin yamaç paraşütü sporuna katılımında fiziksel fitness 

güdüsü tekrar ziyaret etme niyetine etki etmektedir.  
H1e: Turistlerin yamaç paraşütü sporuna katılımında stres atma güdüsü 

tekrar ziyaret etme niyetine etki etmektedir.  
H2: Turistlerin yamaç paraşütü sporuna katılım güdüleri destinasyonu 

tavsiye etme niyetine etki etmektedir.  
H2a: Turistlerin yamaç paraşütü sporuna katılımında sosyalleşme güdüsü 

tavsiye etme niyetine etki etmektedir.  
H2b: Turistlerin yamaç paraşütü sporuna katılımında heyecan ve macera 

arama güdüsü tavsiye etme niyetine etki etmektedir.  
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H2c: Turistlerin yamaç paraşütü sporuna katılımında değerler güdüsü 

tavsiye etme niyetine etki etmektedir.  
H2d: Turistlerin yamaç paraşütü sporuna katılımında fiziksel fitness 

güdüsü tavsiye etme niyetine etki etmektedir.  
H2e: Turistlerin yamaç paraşütü sporuna katılımında stres atma güdüsü 

tavsiye etme niyetine etki etmektedir. 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmaya katılan turistlerin %30,3’ü (n=119) yerli turist olup, 
yabancı uyruklu turistler arasında %20,1 (n=79) ile Çinliler ilk sıradadır. 
Kadın turistlerin oranı %50,4 (n=198) erkek turistlerin oranı ise %49,6 

(n=195)’dır. Katılımcıların %34,1’i (n=134) 26-32 yaş arasındadır. 
Katılımcıların %66,2 (n=260) ile büyük bir bölümü lisans ve üstü eğitim 

düzeyine sahiptir. Tüm katılımcılar arasında çocuk sahibi olan turistlerin 
oranı %28,8 (n=113)’dir. En düşük gelir grubundaki (0-750 euro) 
turistlerin oranı %24,2 (n=95) iken, en yüksek gelir grubundaki (4501 euro 
ve üzeri) turistlerin oranı ise %24,2 (n=95) olarak tespit edilmiştir.  

Yamaç paraşütü faaliyetine katılan turistlerin %41,0’i (n=161) faaliyet 

kapsamında 10 gün ve daha fazla süre ile bölgede kalmıştır. Katılımcıların 

konaklama tercihleri arasında %68,7 (n=270) ile otel ilk sıradadır. 

Turistlerin %41,2’si (n=162) arkadaşı, %32,1’i (n=126) aile bireyleri ve 

%23,9’u (n=94) da yalnız olarak yamaç paraşütüne katılmıştır. 

Katılımcıların %42,5’i yamaç paraşütü katılımına kendi karar verirken, 
%22,9’unun (n=90) kararında eş-dostu, %19,1’inin (n=75) kararında aile 

bireyleri ve %12,7’sinin (n=50) kararında ise seyahat acentesi etkili 
olmuştur. 

Faktör analizinde Kaiser Meyer Olkin (KMO)  değeri 0,853 olarak tespit 

edilmiş, örneklem sayısı uygun olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Barlettt 

testinde anlamlı sonuç elde edilmiştir. Faktör analizi sonucunda orijinal 

ölçeklere benzer şekilde birinci faktör “Değerler”, ikinci faktör “Fiziksel 
Fitness”, üçüncü faktör “Heyecan ve Macera Arama”, dördüncü faktör 

“Stres Atma” ve beşinci faktör “Sosyalleşme” olarak isimlendirilmiştir. 
Tüm ölçek ve alt ölçeklerin Cronbach‘s alfa katsayıları 0,70’in üzerindedir 
(Tablo 1). 
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Tablo 1. Ekstrem Spor Tüketim Ölçeği Faktör Analizi Sonucu 

Faktör / Madde 
Faktör 

Yükü Özdeğer 
Toplam 
Varyans 

(%) 
1. Faktör (Değerler) 

5,981 14,468 

Yamaç paraşütü yapmanın bana farklılık kattığını 

düşünüyorum 
0,786 

Yamaç paraşütü sayesinde kendi başıma mücadele 

etmeyi öğrenebiliyorum 
0,760 

Yamaç paraşütü sporunun diğer sporlardan farklı 

olduğunu düşünüyorum 
0,757 

Yamaç paraşütü özsaygımı geliştiriyor 0,733 
Yamaç paraşütü sayesinde daha eğlenceli bir yaşamım 

olduğunu düşünüyorum 
0,714 

Yamaç paraşütü yaparken arkadaşlarımla oluşturduğum 

ortam beni eğlendirebiliyor 
0,657 

2. Faktör (Fiziksel Fitness) 

3,042 11,611 

Yamaç paraşütü sayesinde vücudumun sınırlarını 

anlayabiliyorum 
0,789 

Yamaç paraşütü sayesinde fiziksel durumumun daha iyi 

olduğunu düşünüyorum 
0,787 

Yamaç paraşütü tüm vücut kapasitemi kullanmamı 

sağlıyor 
0,741 

Yamaç paraşütü sayesinde daha sağlıklı 

yaşayabiliyorum 
0,711 

3. Faktör (Heyecan ve Macera Arama) 

1,821 10,912 

Heyecan yamaç paraşütünün ayrılmaz bir parçasıdır 0,764 
Yamaç paraşütüne beni çeken özelliklerinden birinin 

risk olduğunu düşünüyorum 
0,592 

Yamaç paraşütünün hayatıma heyecan kattığını 

düşünüyorum 
0,587 

Yamaç paraşütü yaparken duyduğum heyecan 

inanılmaz 
0,568 

Risk yamaç paraşütü içinde her zaman var olmuştur  0,547 
4. Faktör (Stres Atma) 

1,357 10,608 

Yamaç paraşütü stres atmama yardımcı oluyor 0,712 
Yamaç paraşütü sonrası zihinsel rahatlık yaşıyorum 0,675 
Yamaç paraşütünde uçuş sonrası yorgunluk bana huzur 

veriyor 
0,659 

Yoğun yaşam stresten uzaklaşmanın en iyi yollarından 

biri yamaç paraşütüdür 
0,530 

5. Faktör (Sosyalleşme) 

1,144 10,426 

Yamaç paraşütü yapanlar arasında dostluk söz 

konusudur 
0,829 

Yamaç paraşütü arkadaşlarımla beraber olmamı 

sağlıyor 
0,737 

Yamaç paraşütü yeni insanlar ile tanışma fırsatı veriyor 0,695 
Yamaç paraşütü ortamında bir gruba ait olduğumu 

hissediyorum 
0,643 

Ölçek Toplamı 58,024 
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Turistlerin yamaç paraşütüne katılımda sosyalleşme, heyecan ve macera 

arama, değerler ve fiziksel fitness güdülerinin “yüksek” düzeyde olduğu; 

yamaç paraşütü faaliyetine ilişkin tekrar ziyaret etme ve tavsiye etme 

niyetlerinin de “yüksek” düzeyde olduğunu söylemek mümkündür.  
Yamaç paraşütüne katılım güdüleri ile turistlerin tekrar ziyaret etme ve 

tavsiye etme niyetleri arasındaki ilişki korelasyon analiziyle incelenmiştir. 

Tekrar ziyaret etme niyeti ile sosyalleşme arasında zayıf düzeyde ve pozitif 

yönlü, heyecan ve macera arama arasında zayıf düzeyde ve pozitif yönlü, 

değerler arasında zayıf düzeyde ve pozitif yönlü, stres atma arasında zayıf 

düzeyde ve pozitif yönlü ve fiziksel fitness arasında zayıf düzeyde ve 

pozitif yönlü ilişki vardır.  
Tavsiye etme ile sosyalleşme arasında zayıf düzeyde ve pozitif yönlü, 

heyecan ve macera arama arasında zayıf düzeyde ve pozitif yönlü, değerler 

arasında zayıf düzeyde ve pozitif yönlü, stres atma arasında zayıf düzeyde 

ve pozitif yönlü ve fiziksel fitness arasında zayıf düzeyde ve pozitif yönlü 

ilişki olduğu belirlenmiştir (Tablo 2). 
 
Tablo 2. Yamaç Paraşütü Katılım Güdüleri ile Tekrar Ziyaret Etme ve Tavsiye Etme 
Niyeti Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Analizi 

DEĞİŞKEN 1 2 3 4 5 6 7 
1. Tekrar Ziyaret 
Etme  

1 0,847* 0,332** 0,404** 0,485** 0,386** 0,270** 

2. Tavsiye Etme   1 0,311** 0,373** 0,465** 0,355** 0,259** 
3. Sosyalleşme    1 0,461** 0,120* 0,376** 0,303** 
4. Heyecan ve 
Macera Arama 

   1 0,199** 0,595** 0,487** 

5. Değerler     1 0,193** 0,106* 
6. Stres Atma      1 0,511** 
7. Fiziksel Fitness       1 

*0,05 düzeyinde anlamlı, **0,01 düzeyinde anlamlı 

 
Tekrar ziyaret etme niyeti ile tüm yamaç paraşütü katılım güdüleri 

arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. Ayrıca en yüksek korelasyonun 

“heyecan ve macera arama” ile “stres atma” arasında (r=0.595; p<0.01) 
olduğu görülmüş ve bağımsız değişkenler (yamaç paraşütü katılım 

güdüleri) arasında çoklu bağıntı sorunu olmadığı değerlendirilmiştir. 
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Tablo 3. Tekrar Ziyaret Etme Niyetine İlişkin Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi 

Sonuçları 
Değişkenler B St. Hata β t P Tolerans VIF 
(Sabit) 1,342 0,197  6,820 0,000*   
Sosyalleşme 0,121 0,037 0,149 3,233 0,001* 0,769 1,301 
Heyecan ve Macera 
Arama 

0,130 0,047 0,153 2,788 0,006* 0,543 1,841 

Değerler 0,314 0,032 0,405 9,780 0,000* 0,951 1,051 
Stres Atma 0,109 0,041 0,143 2,670 0,008* 0,569 1,758 
Fiziksel Fitness 0,017 0,024 0,035 0,707 0,480 0,684 1,461 
F(5-387)   = 45,596; p≤0.05 
R2   = 0,372 
Düzeltilmiş R2 = 0,364 

* 0,05 düzeyinde anlamlı 

 
Tablo 3.’de yer alan bulgular çerçevesinde “Fiziksel Fitness” değişkenin 

anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Buna göre turistlerin tekrar ziyaret etme 

niyetinin % 36,4’lük kısmının yamaç paraşütü katılımına ilişkin 

sosyalleşme, heyecan ve macera arama, değerler ve stres atma güdüleri ile 

açıklanabildiğini söylemek mümkündür. Ayrıca “değerler” güdüsünün 

(β=0.405) turistlerin tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde diğer güdülerden 

daha etkili olduğu belirlenmiştir.  
Tavsiye etme ile tüm yamaç paraşütü katılım güdüleri arasında anlamlı 

ilişki bulunmaktadır. Ayrıca en yüksek korelasyonun “heyecan ve macera 

arama” ile “stres atma” arasında (r=0.595; p<0.01) olduğu ve bağımsız 
değişkenler (yamaç paraşütü katılım güdüleri) arasında çoklu bağıntı 

sorunu olmadığı değerlendirilmiştir.  
 
Tablo 4. Tavsiye Etme Niyetine İlişkin Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler B St. Hata β t p Tolerans VIF 
(Sabit) 1,720 0,188  9,145 0,000*   
Sosyalleşme 0,106 0,036 0,142 2,985 0,003* 0,769 1,301 
Heyecan ve Macera 
Arama 

0,106 0,044 0,135 2,390 0,017* 0,543 1,841 

Değerler 0,282 0,031 0,393 9,203 0,000* 0,951 1,051 
Stres Atma 0,086 0,039 0,121 2,196 0,029* 0,569 1,758 
Fiziksel Fitness 0,021 0,023 0,047 0,930 0,353 0,684 1,461 
F(5-387)   = 38,343; p≤0.05 
R2   = 0,332 
Düzeltilmiş R2 = 0,324 

* 0,05 düzeyinde anlamlı 

 
Tablo 4.’e göre turistlerin tavsiye etme niyetinin % 33,2’lik kısmının 

yamaç paraşütü katılımına ilişkin sosyalleşme, heyecan ve macera arama, 

değerler ve stres atma güdüleri ile açıklanabildiği ve “değerler” güdüsünün 
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(β=0.393) turistlerin tavsiye etme niyeti üzerinde diğer güdülerden daha 

etkin olduğu belirlenmiştir. Buna göre araştırma kapsamında geliştirilen; 

yamaç paraşütüne katılımda sosyalleşme boyutunun tavsiye etme niyetine 

olumlu etkisine yönelik H2A hipotezi (β=0.142; p≤0.05), heyecan ve 

macera arama boyutunun tavsiye etme niyetine olumlu etkisine yönelik H2B 
hipotezi (β=0.135; p≤0.05), değerler boyutunun tavsiye etme niyetine 

olumlu etkisine yönelik H2C hipotezi (β=0.393; p≤0.05) ile stres atma 

boyutunun tavsiye etme niyetine olumlu etkisine yönelik H2E hipotezi 
(β=0.121; p≤0.05) hipotezleri desteklenmiş, buna karşın fiziksel fitness 

boyutunun tavsiye etme niyetine olumlu etkisine yönelik H2D hipotezi 
(β=0.047; p>0.05) hipotezi ise desteklenmemiştir 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada spor turizminde yamaç paraşütüne katılım güdülerinin 

tekrar ziyaret etme niyeti ve tavsiye etme üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

Bu bağlamda spor turizminde yamaç paraşütü yapan bireyler hangi güdüler 

ile bu spora katılım gösterdiği, yamaç paraşütüne katılım güdülerinin tekrar 

ziyaret etme niyeti üzerindeki etkisi ve katılım güdülerinin tavsiye etme 
niyeti üzerindeki etkisi araştırılmıştır.  

Teorik Katkılar: Turistlerin yamaç paraşütüne katılımda sosyalleşme, 

heyecan ve macera arama, değerler ve fiziksel fitness güdülerinin 

“yüksek”, stres atma güdülerinin “orta” ve yamaç paraşütü faaliyetine 
ilişkin tekrar ziyaret etme ve tavsiye etme niyetlerinin “yüksek” düzeyde 

olduğu saptanmıştır. Garda (2010) macera sporlarına katılımda kişisel 

gelişim, heyecan ve eğlence, çevre ve kültür etkileşimi, risk alma, başarma 

arzusu, yeni beceriler kazanma, farklılık yaratma ve rutin dışı yaşama 

güdülerinin belirleyici olduğunu tespit etmiştir. Ayazlar (2015b) ise 

çalışmasında meydan okuma, kontrol hissi, dikkat toplama gibi faktörlerin 

yamaç paraşütü yapmada belirleyici olduğunu belirtmiştir. Chang ve 
Huang (2012) yamaç paraşütü yapanların temel motivasyonlarını doğaya 

odaklanma, fiziksel sağlık, stres atma ve sosyal etkileşim olarak 

açıklamıştır. Sonuçlar yamaç paraşütüne katılanların macera tutkunu 
olduğunu, farklılaşma, sosyalleşme, heyecan yaşama ve stres atma 
niyetinde olduklarını göstermektedir.  

Tekrar ziyaret etme niyeti ile tüm yamaç paraşütü katılım güdüleri 

arasında anlamlı ilişki bulunduğu bulunmuştur. Yamaç paraşütü katılım 

güdüleri arasındaki ilişkilere yönelik korelasyon katsayıları incelendiğinde, 

en yüksek korelasyonun “heyecan ve macera arama” ile “stres atma” 

arasında olduğu görülmüştür. Chang ve Huang (2012) de yamaç 

paraşütünde katılımın devamlılığında doğaya odaklanma, fiziksel sağlık, 

stres atma ve sosyal etkileşim motivasyonlarının etkili olduğunu 

bildirmiştir.  
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Turistlerin tekrar ziyaret etme niyetinin sosyalleşme, heyecan ve macera 

arama, değerler ve stres atma güdüleri ile açıklanabildiği ve “Değerler” 

güdüsünün daha etkili olduğu belirlenmiştir. Tavsiye etme niyetinin 

sosyalleşme, heyecan ve macera arama, değerler ve stres atma güdüleri ile 

açıklanabildiği tespit edilmiştir. Ancak, Costa ve Chalip (2005) yamaç 

paraşütünü yapan kişilerin genelde dar bir topluluk olduğunu ve kendi 

aralarında sosyalleşme amacıyla bu sporu yaptıklarını saptamıştır. Genel 

olarak yamaç paraşütünü yapan kişilerin sosyal etkileşim (Chang ve 

Huang, 2012), kendilerini ifade etme, farklılaşma (Saçlı ve Kahraman, 

2019) gibi motivasyonları olduğundan dolayı diğerlerine tavsiye etme ve 

deneyimlerini anlatma eğilimine sahip olacakları düşünülmektedir.   
Pratik Katkılar ve Sınırlılıklar: Konaklama işletmelerinin daha fazla 

turist çekmek açısından yamaç paraşütü etkinliklerini programlarına dâhil 

etmelerinin sürdürülebilirlik yönünden katkı sağlayacağı 

değerlendirilmektedir. İşletmelerin ve seyahat acentelerinin yamaç 

paraşütü tanıtımlarında motivasyon kaynağı olan faktörlere vurgu 

yapmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Ülkemizde genellikle turizm 

bölgelerinin deniz kenarındaki şehirler olduğu görülmektedir ancak deniz 
kenarında olmayan kısımlarında da turizm faaliyetlerinin gelişmesi, turist 
sayısının arttırılmasının bölgesel gelişmeye katkı sağlanması açısından 

önemli olduğu değerlendirilmektedir. 
Gelecek Araştırmalara Öneriler: Gelecekte yapılacak çalışmalarda 

çeşitli macera sporlarının tekrar ziyaret etme ve tavsiye etme kararı 

üzerindeki etkisi üzerine çeşitli çalışmaların yapılması konunun daha geniş 

bir şekilde ele alınması açısından değerli olacaktır. Ayrıca farklı ülkelerden 
gelen turistlerin yamaç paraşütü ve tekrar ziyaret etme kararı üzerindeki 

etkisinin ülkeler bazında karşılaştırılmasına yönelik yeni çalışmaların 

yapılabileceği değerlendirilmektedir. 
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ÖZET 
Emek yoğun bir özelliğe sahip olan otel işletmelerinin çağın ihtiyaçlarını 

karşılama ve rekabet üstünlüğü kurabilmeleri ancak beşeri kaynaklardan 

optimum düzeyde fayda sağlaması ile mümkün olmaktadır. Birçok otel 

mevcut iş gücünü elinde tutmak için işgörenlerin çeşitli ihtiyaçlarını tatmin 

ederek motivasyonlarını artırmaya çalışmaktadır. İstek ve ihtiyaçları 

karşılanmış yüksek motivasyona sahip işgörenler, bilgi ve becerilerini 

otelin belirlediği hedeflere ulaşmak için kullanmakta ve otelin rekabet 

üstünlüğü sağlamasında önemli rol oynamaktadır. İşgörenlerin 

sergiledikleri bu üstün performans ise ancak yüksek bir motivasyon ile 
sağlanmaktadır. Bu nedenle işletmelerin günümüz teknolojisinden de 

yararlanarak iş görenlerin ihtiyaçlarına uygun motivasyon araçlarını tespit 

etmesi ve uygulaması gerekmektedir. Motivasyon arttırıcı araçların biri de 

oyunlaştırmadır. Oyunlaştırma, işgörenin motivasyonunu artırmaya ve 

harekete geçirmeye yönelik bir araç olarak kullanılmaktadır. Çalışma 

kapsamında oyunlaştırmanın otel çalışanları üzerinde motivasyon 

artırmaya yönelik etkilerinin olup olmadığı teorik bir çerçevede neden 

sonuç ilişkisine bağlı olarak ele alınıp değerlendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Otel, İşgören, Motivasyon, Oyunlaştırma. 
 
THE IMPORTANCE OF GAMING FOR THE MOTIVATION OF 

HOTEL EMPLOYEES 
 
ABSTRACT 
It is only possible for hotel businesses, which have a labor-intensive 
feature, to meet the needs of the age and establish a competitive advantage, 
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only by making optimum use of human resources. Many hotels try to 
increase their motivation by satisfying the various needs of their employees 
in order to retain their existing workforce. Highly motivated employees, 
whose wishes and needs are met, use their knowledge and skills to achieve 
the goals set by the hotel and play an important role in the hotel's 
competitive advantage. This superior performance exhibited by the 
employees can only be achieved with a high motivation. For this reason, 
businesses need to identify and implement motivational tools suitable for 
the needs of employees by making use of today's technology. One of the 
motivation-enhancing tools is gamification. Gamification is used as a tool 
to increase employee motivation and mobilize them. Within the scope of 
the study, whether gamification has effects on hotel employees to increase 
motivation has been discussed and evaluated in a theoretical framework 
depending on the cause and effect relationship. 
Keywords: Hotel, Employee, Motivation, Gamification. 
 
1. GİRİŞ 

Günümüzün küreselleşen yapısında rekabet koşulları daha da 

kızışmıştır. Küreselleşmeyle ortaya çıkan yeni ekonomik rekabet 

koşullarında özellikle hizmet işletmelerinde rekabet üstünlüğü kurabilmek 

ise ancak otellerin insan gücünden optimum düzeyde fayda sağlaması ile 

mümkün olmaktadır (Gratton, 1999, s. 178). Buna karşın çok uluslu 

faktörler ve küreselleşme beşeri kaynaklara olan ihtiyacı körüklemekte bu 
durum ise yaşanılan çağda insan gücünü çekmeyi ve elde tutmayı giderek 

zor hale getirmektedir (Davis, 2004; Alghazo ve Al-Anazi, 2016, s. 37). Bu 
nedenle küreselleşen iş dünyasında otellerin karşı karşıya kaldığı 

güçlüklerden biriside insan sermayesinin korunmasında yaşanılan 

zorluklardır (Lin, 2002; Davis, 2004; Alghazo ve Al-Anazi, 2016, s. 37).  
Birçok otel beşeri kaynaklarını elinde tutmak için onların çeşitli 

ihtiyaçlarını tatmin ederek motivasyonlarını artırmaya çalışmaktadır. Zira 

işgörenlerin sahip oldukları bilgi ve yetenekleri otellerin belirledikleri 

hedeflere ulaşması için kullanmamaları otellerin önemli düzeyde rekabet 

güçlerini yitirmelerine neden olmaktadır. Bu durumun aksine ihtiyaç, istek 

ve beklentileri karşılanmış yüksek motivasyona sahip işgörenler, bilgi ve 

becerilerini otelin belirlediği hedeflere ulaşması için kullanmakta ve 

otellerin rekabet üstünlüğü sağlamasında önemli bir rol oynamaktadır 

(Byars, 1992, s. 202). Zira motivasyon, belirlenen hedef kitlenin uyarılması 

sonucu bireyin gönüllü bir şekilde harekete geçmesinden olan psikolojik 

süreci göstermektedir (Mitchell, 1982. s. 81; Shah ve Beh, 2016, s. 823). 
Otel işletmelerinde sunulan ürünün sahip olduğu soyut, eş zamanlı ve 

dokunulamamazlık özellikleri ürünün kalite kontrol sürecine dâhil olmadan 

turiste sunulmasına neden olmaktadır (Türkay ve Saraç, 2019). Bu nedenle 
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ürünün en yüksek kaliteye ulaşmış bir şekilde üretilmesi son derece 

önemlidir. Ürünün bu kalitede üretilebilmesi için işgörenlerin azimli, 

gönüllü ve işlerini benimseyerek çalışmaları gerekmektedir. İşgörenlerin 

sergiledikleri bu üstün performans ise ancak yüksek motivasyon düzeyiyle 

sağlanmaktadır (Uğur, 2005, s. 109). Çünkü işgörenlere verilen işi yerine 

getirebilmeleri için gerekli olan enerjinin ve çabanın oluşturulması, 

işgöreni harekete geçirecek unsurlar ile mümkün olabilmektedir (Güney, 

2013, s. 353). Motivasyonu artan işgörenler de işlerinden tatmin olarak 

işleri için daha çok güç harcamaktadırlar (Aslan ve Doğan, 2020, s. 292).  

Bu nedenle örgütler işgörenlerin yalnızca ekonomik ve sosyal 

gereksinimlerini gidermek için değil aynı zamanda psikolojik ihtiyaçlarını 

gidermesi gerekmekte, bu da işgören ihtiyaçlarına uygun motivasyon 

araçları ile mümkün olabilmektedir (Birdal ve Aydemir, 1992, s. 136). Bu 

bağlamda çalışanın merkezde olduğu iş anlayışının gereği günümüz 

teknolojisinin getirilerinden de faydalanarak işgörenin motivasyonunu 
artıracak uygun motivasyon yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. 
Motivasyon arttırıcı tekniklerden biri de oyunlaştırmadır. Oyunlaştırma, 

motivasyonu artırmak için oyun ögelerinin oyun dışı durumlarda 

kullanılmasını sağlayan yenilikçi bir yaklaşımdır (Sailer, Hanse, Mandle 

ve Klavers, 2013, s. 28). Başka bir deyişle bireylerin isteyerek ve etkili bir 

şekilde belirlenen hedefe ulaşabilmesini sağlayabilmek için tasarlanan bir 

sistemdir (Kamasheva, Vallev, Yagudin ve Maksimova, 2015, s.77). 
Örgütler ise oyunlaştırmayı işgörenleri harekete geçirmek için motive edici 

eylemi teşvik edecek bir araç olarak görmektedir (Deterding, 2012, ss. 14-
17; Alkaç ve Yıldız, 2021, s. 486). Bu sebeple çalışmanın amacı, 

oyunlaştırmanın işgören motivasyonu üzerinde olumlu etkilerinin olup 
olmadığının tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda oyunlaştırmanın 

işgören motivasyonu üzerindeki etkileri teorik bir çerçevede ve neden 

sonuç ilişkisine bağlı olarak ele alınıp değerlendirilmiştir. 
 
2. MOTİVASYON KAVRAMI VE İŞGÖREN MOTİVASYONU 

Motivasyon; Latince “movera” kelimesinden türemiş ve hareket etmek 

anlamına gelmektedir. Motivasyon, kişiyi gönüllü bir şekilde belirli 

hedeflere yönelik harekete geçiren eylemlerin canlandırılmasını ve devam 
etmesini sağlayan düşünceleri, umutları ve inançları kapsayan psikolojik 

bir süreci temsil etmektedir (Fındıkçı, 2000, s. 373; Ramlall, 2004, s. 53; 
Örücü ve Kanbur, 2008, s. 86; Günsel, 2019, s. 39). Kişilerin doygunluk 

seviyesine ulaşmamış ve eksikliği hissedilen ihtiyaçları; yeme-içme gibi 

fizyolojik, onur gibi psikolojik, insanlar arasındaki ilişkiler gibi sosyolojik 

olabilmektedir. Kısacası motivasyon kişilerin tatmin edilmemiş fizyolojik, 

psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını tatmin etme isteklerinin sonucunda 
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meydana gelen güçtür (Ivancevich ve Matteson, 1990, s. 120; 
Mercanlıoğlu, 2012, s. 48). 
Çalışanlara verilen görevleri en etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirmeleri 

için verilen işi kendi içinden gelerek ve zevk alarak yapmalarını sağlayacak 

uygun ortamın ve durumun oluşturulması gerekmektedir. Bu 

motivasyonun sağlanması için ilk önce işgörenin hangi ihtiyaç derecesinde 

olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Yöneticiler göre en büyük sorun, 

işgörenlerin motivasyonunu sağlamak için onların ihtiyaçları ile örgütün 

hedef ve ihtiyaçlarının örtüşmesini sağlamaktır. Bu nedenle işgörenleri 

nelerin motive ettiği bilinerek ihtiyaçlarına cevap verilmelidir (Gümüş ve 

Sezgin, 2012, s. 6; Canbaba, 2019, s. 7). Bu doğrultuda tespit edilen işgören 

ile örgüt ihtiyaçları arasında dengeli bir ilişkinin oluşturulması 

gerekmektedir. Böyle bir ilişkinin oluşturulması işgörenin yaptığı işlere 

motive olmasını ve verilen görevleri hevesle yapmasını sağlayacaktır. 

Bunun sonucunda işgören işletmenin sürdürülebilir olmasına katkı 

sağlayacaktır (İnce ve Gençay, 2017, s. 114; İskit, 2019, s. 40). 
 
3. OYUNLAŞTIRMA 

Oyunlaştırma, oyuncuların ilgisini çekmek ve problemlerin çözülmesi 

amacıyla oyun mekaniklerinin ve düşüncesinin kullanılması süreci olarak 

tanımlanmaktadır (Zichermann ve Cunningham, 2011, s. 16). Başka bir 

tanıma göre oyunlaştırma; kişileri motive eden, kendisine bağlayan, 

öğrenmeyi geliştiren, motivasyon sağlayan ve sorunları çözmek için oyun 

elementlerinin, mekaniklerinin ve mantığının bir araya getirilerek 

kullanılmasıdır (Kapp, 2012; Hitay, 2020, s. 4). Deterding’e (2012, ss. 14-
17) göre oyunlaştırma; kişileri harekete geçirmek amacıyla onları motive 

edici eyleme özendirerek mevcut problemleri çözmek için oyun temelli 

mekaniği ve oyun düşüncesini değerlendirmektir (Alkaç ve Yıldız, 2021, 

s. 486). 
Oyunlaştırmada değerlendirilen her unsur kullanıcı için bir anlam ifade 

etmeli ve belirli kazanımlarının olması gerekmektedir. Bu nedenle 

oyunlaştırma, kullanıcılara başarmak için amaç, rekabet ortamı, gayretleri 

sonucunda elde edecekleri ödül, mevkilerini yükselterek statü 

kazandırmalarını sağlamak gibi unsurları içermelidir (Paharia, 2013, ss. 70-
71; Karabiber, 2021, s. 5; Alkaç ve Yıldız, 2021, s. 486). Eğlencenin yanı 

sıra öğrenme, sorun çözme gibi faydalara sahip olan oyunlar, iç sıkan ve 

çözümsüz gibi görünen problemlerin üstesinden gelebilecek güce sahiptir. 

Bu yüzden oyunlaştırma gün geçtikçe işletmeler tarafından benimsenen ve 

sıkılıkla kullanılan bir yaklaşım haline gelmiştir.  Oyunlaştırma, iş 

dünyasında farklı amaçlar için kullanılsa da genel olarak iş yerinde eğitim, 

motivasyon artırıcı ve performans iyileştirici bir rol üstlenmektedir 
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(Hamari ve Järvinen, 2011, s. 2; Karaarslan ve Altuntaş, 2016, s. 435; 

Karabiber, 2021, s. 5). 
 
4. OTEL İŞLETMELERİNDE İŞGÖREN MOTİVASYONUNUN 

SAĞLANMASINDA OYUNLAŞTIRMANIN ÖNEMİ 
İş hayatında artan pazar rekabeti; örgütleri, ihtiyaçlarının tatmin 

edilmesiyle yüksek performans gösterecek kişilerle birlikte çalışmaya sevk 

etmiştir (Karabiber, 2021, s. 12). Çünkü örgütün sürdürebilirliğinin devam 

etmesi ve amaçlarına ulaşabilmesi çalışanların istenen düzeyde çaba 

harcamalarına bağlıdır (Ergül, 2005, s. 69). Otel işletmeleri açısından bu 

durum daha da önemlidir. Zira emek yoğun olarak faaliyet gösteren otel 

işletmelerinde başarının sağlanabilmesi işgören motivasyonuyla doğru 

orantılıdır. Bunun en önemli nedenlerinden biri işgörenlerin, modern 

yönetim anlayışı sonucu iş hayatında daha çok yaratıcı süreçlerin içine 

dâhil olmaya başlaması ve maddi hedeflere odaklanma anlayışlarını yavaş 

yavaş yaptıkları işe dair anlam arama anlayışına bırakmalarıdır. Bu nedenle 

çalışma hayatında teşvik, prim gibi maddi değeri olan ödülleri yeterli 

derecede etkili bulmayan ve kişisel gelişimlerine daha çok önem veren 

işgörenler için çalışan merkezli iş anlayışının benimsendiği motivasyon 
yöntemlerinin uygulanması önem taşımaktadır (Özkan, 2018, s. 90). 

Son yıllarda bireyleri motive etmek, bireysel ve toplumsal olarak faydalı 

davranışları destelemek amacıyla teknolojiden daha fazla yararlanılmaya 

başlanmıştır. Bu alanda en popüler gelişmelerin başında oyunlaştırma 

gelmektedir (Deterding, Dixon, Khaled ve Nacke 2011; Huotari ve Hamari, 
2012; Hamari, Huotari ve Tolvanen, 2015; Hamari ve Koivisto; 2015, s. 
419). Oyunlaştırma, monoton bir şekilde devam eden bir işi ilgi çekici ve 

eğlenceli bir hale dönüştürerek problem çözme ve motivasyon sağlamak 

için örgütler tarafından bir araç olarak görülmektedir (Garcia, Linaza, 

Gutierrez ve Garcia, 2019; Shenoy ve Bhattacharya, 2020, ss. 40-41 ). Bu 
yüzden günümüz iş dünyasında örgütler, işgörenlere yüklediği 

sorumlulukları yerine getirmede eğlenerek çalışmayı ön planda 

tutmaktadır. İşletmeler, çalışma süreçlerinde oyunlaştırma sistemini 

kullanarak hem işgörenin işe karşı olan sadakatini artırmayı hem de 

motivasyonlarını yüksek tutmayı amaçlamaktadır (McGonigal, 2011; 
Kopuz Bodur, 2019, s. 53). Bu işletmelerden biri de otellerdir. 

Otel işletmelerinde kullanılan oyunlaştırma sistemi, işgörenlerin yenilik 

merakını tetikleyerek sürekli katılımını sağlama, işgörenlere yönelik 

bağlılık amacı güderek işletme içi işbirliğini geliştirme, işgören 

memnuniyetini ve iş doyumunu arttırma ve öğrenme motivasyonunu 

artırarak çalışanları risk almaya istekli hale getirme açısından da önemli bir 

potansiyele sahiptir. Özelikle günümüz rekabetçi şartlarında turistlerin 

isteklerinin sürekli değişmesi, teknolojik ilerlemeler ve turizmde yaşanan 
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krizler nedeniyle otel işletmeleri açısından yaratıcı düşüncenin önemi 

artmıştır. Oyunun özü gereği yeni yaratıcı düşüncelerin meydana gelmesini 

kolaylaştıran oyunlaştırma, kurum içi ve kurum dışı süreçlerde sağladığı 

katkılar ile örgütün saygınlığını artırarak rekabet ortamında üstünlük 

sağlamasına yardımcı olmakta örgütsel performansa olumlu etkilerde 

bulunarak maliyetleri de düşürmektedir (Özkan, 2018, s. 105; De 

SousaPatrico, 2018, s. 31). Yapılan literatür taramasında otellere yönelik 

yapılmış oyunlaştırma çalışmaları ise işe alma ve müşteri sadakati gibi 

oyunlaştırma uygulamalarına rastlanmıştır. 
 Marriott 2011 yılında dünyanın farklı yerlerindeki insan kaynağına 

erişmek için Facebook tabanlı bir oyun hazırladı. Oyunun 

yapılmasındaki amaç işgörenleri eğlenirken çalışma alanı hakkında 

bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve yetenekli iş görenleri tespit 

etmekti (Freer, 2012). Oyunda oyunculara verilen görevleri 

tamamlamaları ve işletmeye gelen misafirleri memnun etmelerinin 
sonucunda da puan toplamaları istenmekteydi (Christians, 2018). 

Oyunu deneyimleyen çalışanlardan misafir memnuniyetini 

sağlamasının yanında kar elde etmeleri ve operasyonel başarı 

kazanmaları beklenmekteydi. Oyun, mutfak bölümü işlerine 

yönelik tasarlanmıştı. Mutfakta başlayan oyunda çalışanlar otel 

yönetici rolünü üstlenmekteydiler. Oyunda müşterilere sunacakları 

hizmet için fiyat ve kalitelere göre malzeme seçimlerini kendileri 

yapması gerekti. En önemli bölümlerinden biride yemek müşteriye 

gitmeden önce mutfakta yetkili bir aşçı tarafından siparişi kontrol 

etmekti. Burada memnuniyet ölçümü yapılmakta ve alınan 

memnuniyetlere göre verilen puanlar hesaplanmaktaydı. 

Çalışandan istenilen puana ulaşması sonucunda karşılarına çıkan 
“Bunu Gerçek yap” sekmesine geçiş hakkını kazanarak Marriott 

otellerinde işe girmek için iş başvurusu yapmaya aday oldular 

(Yazıcı ve Ultar, 2022, ss. 200-201). 
 Almanya’da faaliyette bulunan kral ve şövalyelerin yaşadığı tarihi 

dokuya sahip bir otel sosyal sorumluluk projesi içerisinde, 

müşterilerin hayırseverlik yapabileceği bir oyunlaştırma projesini 

uygulamaya koymuştur.  Bu otelde 21 gün konakladıktan sonra 

evlerine geri dönen ziyaretçilere birer mektup yollanmaktadır. Kral 

tarafın unvan almaları için otele davet edilen misafirlerden oyunun 
bir sonraki evresine geçebilmeleri için hayır yapmaları amacıyla 

bağış istenmektedir. Misafirlerin %25 den daha fazlası yüksek 

miktarlarda bağış yaparak oyunun bir sonraki seviyesine 

geçebilmiştir. Bu amaçla bağış yapan misafirler kendilerini güzel 

bir amaca hizmet ettiklerini hissetmiş ve otele karşı sadık müşteri 

haline gelmişlerdir (G.Uğur ve Akova, 2021, s. 607; Weber, 2014). 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Otellerin gelecekte var olabilmesi için gereken kaynakların başında 

nitelikli iş gücü gelmektedir. Otellerin değişen ve gelişen iş dünyasına hızla 

cevap verebilmesi ve bulunduğu pazarda rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi 

örgütü ile bütünleşmiş ve ona bağlı olan, daha fazla çaba harcamaya istekli, 

üst düzey performans ile verilen işi yapabilecek işgörenler ile mümkündür. 
Oteller, başarıları ve sürdürülebilirliklerinde insan gücünün önemli 

olduğunu fark etmeleriyle birlikte mevcut beşeri kaynaklarında optimum 

düzeyde fayda sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu nedenle oteller, 

işgörenlerinin motivasyonunu arttırmak için onların ihtiyaçlarına daha 

fazla önem göstermeye başlamışlardır. Sonuç olarak; işgörenlerin örgüt 

yararına çalışmasını sağlayabilmek için onları motive edecek doğru 

unsurların tespit edilmesi ve uygun motivasyon araçlarının seçilerek 

uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 

oyunlaştırmanın işgören motivasyonunu sağlamada en uygun ve en az 

maliyet içeren motivasyon araçlarından biri olduğu düşünülmektedir. 
Oteller oyunlaştırma ile oyunların eğlence, rekabet ve tasarım gibi 

özelliklerini alarak iş dünyasına uyarlamaktadır. Oyunlaştırma ile çalışan 

motivasyonunu artırmak isteyen örgütler, hedef kitlenin yani işgörenlerin 

ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda seçecekleri oyun tasarımlarını iş sürecine 

dahil ederek işgörenlerin mevcut motivasyon düzeylerinde artışlar 

meydana getirmeyi hedeflemektedir. İşgören ihtiyaç ve taleplerinin iyi bir 

şekilde analiz edilmesinin sonucunda uygulanan oyunlaştırma sistemi ise 

çalışana verilen görevi yerine getirmesinde işi ilgi çekici ve eğlenceli bir 

hâle dönüştürerek işgörenin işe katılımını teşvik edecektir. Yapılacak olan 

bu teşvikleri tetiklemek için de güç, erişim, statü, maddi veya sanal eşyalar 

gibi ödülleri oyunlaştırma sürecinedâhil ederek çalışanların içsel ve dışsal 
motivasyonları artırılmaktadır. 

Bu amaçla otellerin öncelikle işgören ihtiyaç ve taleplerini iyi bir şekilde 

analiz etmesi ve onları motive edecek doğru unsurları saptaması 

gerekmektedir. Yapılan tespitlerin sonucunda otelleriniyi bir oyunlaştırma 

sistemi kurması için işgörenlerin içsel ve dışsal motivasyonlarını 

sağlayacak ödülleri birlikte ve dengeli bir şekilde sunması önerilmektedir. 

Bunun sonucunda dengeli bir şekilde sağlanan oyunlaştırma sistemi, 

işgörenlerin içindeki iş birliğini tetikleyerek iş doyumlarını, 

performanslarını ve memnuniyetlerinin artmasına sağlayacaktır. 

Motivasyonu artan işgören, örgüt içi ve dışı süreçlerde sağladığı yardımlar 

ile örgütün performansını etkileyerek mevcut pazarda rekabet üstünlüğü 

örgütün sağlamasına yardımcı olarak genel maliyetleri düşürecektir. 
Yapılan literatür taramasında çeşitli sektörlerde ve meslek kollarında 

oyunlaştırmanın işgören motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmaların var 

olduğu görülse de otel işletmelerinde kullanımı yeni ve sınırlıdır. Bu 
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sınırlılıklar çerçevesinde otel işletmelerinde işgören motivasyonunu 

artırmak için oyunlaştırmanın iş sürecine dâhil edilmesinde işgörenin 

ihtiyaçlar ve taleplerini doğru bir şekilde analiz edilmemesinden kaynaklı 

sorunların yaşandığı görülmektedir. Yapılacak yeni araştırmalar ve 

uygulamaya konulacak yeni tasarımlarla bu sorunların ortadan kalkacağı 

düşünülmektedir. 
Otel çalışanlarının motivasyonunu artırmada oyunlaştırmanın bir araç 

olarak kullanılmasına ilişkin yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. 

Araştırmacıların literatürde ve konaklama sektöründe bulunan bu açığı 

kapatmak için detaylı çalışmalar yapmalıdırlar. Hâlihazırda sektörde var 

olan oyunlaştırma uygulamalarının incelenmesi ve bunun sonucunda tespit 

edilen eksik, başarısız yönlerinin sebepleri araştırılarak bu sorunların 

giderilmesine yönelik ampirik çalışmalar yapılabilir. 
Otel yöneticileri oyunlaştırma ile işgören motivasyonunu artırmak için 

önce oyunlaştırma kavramını iyi bir şekilde özümsemesi daha sonra 

işgörenin ihtiyaçlar ve taleplerini doğru bir şekilde analiz etmesi 

gerekmektedir. Çünkü oyunlaştırmada hedef kitleye uygulanacak olan 

oyun tasarımlarının işgörenin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda seçmeleri 

ve iş sürecine dahil etmeleri işgörenlerin mevcut motivasyon düzeylerinde 

artışlar meydana getirecektir. Doğru bir şekilde planlanıp hayata geçirilen 

oyunlaştırma tasarımında işgörenlerin içsel ve dışsal motivasyonlarını 

sağlayacak ödüllerin birlikte ve dengeli bir şekilde sunulması 

önerilmektedir. Bunun sonucunda motivasyonu artan işgören işletme 
verimliliğini etkileyerek sürdürülebilir olmasına katkı sağlayacaktır. 
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ÖZET  
Benzersiz doğal kaynaklara sahip destinasyonlara spor aktiviteleri 

amacıyla seyahat edilmesi sonucu spor turizmi ortaya çıkmıştır. Spor 
turizmi kapsamında destinasyonun özelliklerinin incelenmesi 

destinasyonun yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu 
çalışmada, Türkiye ve dünyada önde gelen sörf merkezlerinden biri olan 

Alaçatı’nın bir destinasyon olarak spor turizmi kapsamında incelenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla, nitel araştırma yaklaşımı ile durum çalışması 

yöntemi uygulanmıştır. Araştırma kapsamında Alaçatı’nın geniş sığ su 

alanı ve rüzgârlı havasıyla ünlü Yumru Koyu ve tesislerin özellikleri 

incelenmiştir. Araştırmanın verileri, doğrudan katılımcı gözlem ve 

doküman analizi teknikleri ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde ise 

durum çalışması çeşitlerinden tek olay durum analizi yöntemi ile SWOT 

analizi gerçekleştirilmiştir. Durum belirleme matrisi ile Alaçatı’nın spor 

turizm destinasyonu kapsamında sahip olduğu özelliklerin güçlü ve zayıf 

yönleri ile dış çevrede oluşan fırsat ve tehditler incelenmiştir. Çalışmanın 

bulgularında Alaçatı’nın spor turizm destinasyonu kapsamında sahip 

olduğu güçlü (12) ve zayıf (5) yönleri ile fırsat (8) ve tehditleri (4) tespit 
edilmiştir. Bulguların sonucuna göre, Alaçatı’nın güçlü yönleri ve fırsatları 

çoğunlukta olup, fırsatları değerlendirip var olan zayıf yönleri ve tehditleri 

ortadan kaldıracak stratejilerin benimsenmesi gerektiği vurgulanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Spor turizmi, Destinasyon, SWOT analizi, Alaçatı. 
 

EXAMINATION OF ALAÇATI WITHIN THE SCOPE OF 

SPORTS TOURISM DESTINATION: A SWOT ANALYSIS STUDY 
 
ABSTRACT 
Sports tourism emerged as a result of traveling to destinations that possess 
unique natural resources for the purpose of sports activities. Examining the 
characteristics of the destination within the scope of sports tourism is of 
great importance for the management of the destination. In this study, it is 
aimed to examine Alaçatı, one of the leading surfing centers in Turkey and 
in the world, as a destination within the scope of sports tourism. For this 
purpose, qualitative research approach and case study method are applied. 
Within the scope of the research, the characteristics of Yumru Bay, which 
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is famous for its wide shallow water area and windy weather, and the 
facilities of Alaçatı were examined. The data of the research were obtained 

by direct participant observation and document analysis techniques. In the 
analysis of the data, SWOT analysis is carried out with the individual case 
study method, which is one of the case study types. With the situational 
assessment matrix, the strengths and weaknesses of the features of Alaçatı 

within the scope of sports tourism destination and the opportunities and 
threats in the external environment are examined. In the findings of the 
study, Alaçatı’s strengths (12) and weaknesses (5), opportunities (8), and 
threats (4) are determined within the scope of sports tourism destination. 
According to the results of the findings, Alaçatı’s strengths and 
opportunities are in the majority, and it is emphasized that strategies should 
be adopted to seize opportunities and eliminate existing weaknesses and 
threats. 
Keywords: Sports tourism, Destination, SWOT analysis, Alaçatı. 

 
1. GİRİŞ 

Günümüzde hızlı bir şekilde gelişen spor turizmi, çeşitli spor 

aktivitelerinin gerçekleştirildiği bölgenin çekiciliğini artırarak bir turizm 

destinasyonu haline gelmesini sağlamaktadır. İnsanların belirli bir 
destinasyona seyahat etmeyi seçme sebepleri çeşitli olabilirken, giderek 

yaygınlaşan sebeplerden biri de spora katılmak veya spor yapmaktır. Son 

yıllarda sporla ilgili seyahatlerin kapsamının ve hacminin katlanarak arttığı 

kaydedilmiştir (Faulkner vd., 1998). Spor; uluslararası, ulusal, bölgesel ve 

yerel turizm destinasyonlarına çok çeşitli gelişim fırsatları sunmaktadır. 
Turistlerin deneyimlemek istediği bir aktivite veya cazibe merkezi 

olmasının yanı sıra destinasyonların benzersizliğine de katkıda 

bulunmaktadır. Yeni veya hibrit sporların sürekli gelişimi, bu sporların 

gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan doğal kaynaklara ve tesislere sahip 

turizm destinasyonları için fırsat oluşturmaktadır. Artan çeşitliliği 

sayesinde sürekli büyüyen spor turizmi, sunduğu zengin fırsatlar açısından 

turizm destinasyonlarının gelişmesine katkı sağlamaktadır  (Higham, 
2005a). 

Standeven ve De Knop’a (1999) göre, spor turizminin gerçekleşebilmesi 

için bulunması gereken ana bileşenler destinasyonların sahip olduğu doğal 

özellikler ve tesislerden oluşmaktadır.  Destinasyonların sahip olduğu 

özellikler genelde her bölgede bulunmayan çeşitli doğal kaynaklardan 

oluşmaktadır. Bu doğal kaynaklar turistlerin gerçekleştirmek istediği çeşitli 

spor aktiviteleri olan kayak, rüzgâr sörfü ve kaya tırmanışı gibi faaliyetler 
için son derece gereklidir. Bu kaynakların bulunduğu bölgede spor 

aktiviteleri gerçekleştirmek isteyen kişilerin o bölgeye seyahat etmeleri 

kaçınılmazdır. Spor aktivitelerini gerçekleştirmek amacıyla seyahat eden 
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turistlerin aynı aktivite için aynı doğal kaynaklara sahip farklı 

destinasyonları tercih ettiklerinin incelenmesi spor turizmi ve destinasyon 

yönetimi kapsamında oldukça önemlidir. Çünkü spor aktivitesi amacıyla 

seyahat eden kişilerin destinasyon tercihlerini bölgede bulunan doğal 

kaynakların yanında bu kaynakların kalitesi, destinasyonun ulaşılabilir 

olması, tesislerin varlığı, konaklama ve altyapı hizmetlerinin verilmesi gibi 

çeşitli unsurlar etkilemektedir (Bull, 2005). Bu çalışmada, spor turizmi 

kapsamında Alaçatı sörf merkezinin destinasyon özelliklerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır.  Bu amaçla çalışmada nitel araştırma yaklaşımı ile durum 

çalışması yöntemi kullanılarak SWOT analizi gerçekleştirilmiştir. 
 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 
Spor turizmi, turistik destinasyonlara özellikle kapsam, ölçek ve 

çeşitlilik fırsatları sunan dinamik ve güçlü bir turizm çeşididir (Higham, 

2005a). Önde gelen turizm çeşitlerinden biri olan spor turizminin belki de 

en genel tanımı, “evden ve iş yerinden uzaklaşmayı gerektiren, ticari 

olmayan veya iş/ticari nedenlerle gelişigüzel veya organize bir şekilde 

sportif faaliyetlere aktif ve pasif katılım biçimlerinin her türlüsü” olarak 

tanımlayan Standeven ve De Knop (1999) tarafından yapılmıştır. Spor 
turizminin belli bir bölgenin destinasyon olarak gelişmesine katkı sağlayan 

unsurları inceleyen çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Chernushenko (1996) 
çalışmasında spor ve çevreciliği birleştiren bir yaklaşım olan sürdürülebilir 

spor turizminin faydalarının büyük etkinliklerin ötesine geçerek bölgenin 

bir destinasyon olarak benimsenmesine katkı sağlayacağından 

bahsetmiştir. Başka bir çalışmada Bull ve Weed (1999) niş bir market 
olarak spor turizminin küçük adalarda destinasyona sağlayacağı katkı ile 

hızla büyüyen ve çevresel bozulmaya neden olan kitle turizminin önüne 

geçilebileceğini savunmuşlardır.  
Higham ve Hinch (2002) çalışmalarında spor turizminin, sezon dışında 

destinasyona canlılık kazandırarak turizm talebini artıracağını ve böylece 

turizmin mevsimsellik sorununa bir çözüm sağlanacağını iddia etmişlerdir. 
Diğer bir çalışmada, Kartakoullis ve Karlis (2002), spor turizminde 

stratejik planlama ile bir destinasyonun geliştirilmesi amacıyla SWOT 

analizini uygulamışlardır. Çalışmanın bulgularına göre destinasyonun spor 

turizmi kapsamında geliştirilmesi için yeterli stratejik planlamanın 

bulunmadığını göstermiştir. Higham (2005a), spor turizm 
destinasyonlarının temel yönlerini keşfetmeye çalışmıştır. Çalışmasında, 

spor turizm destinasyonlarının gelişmesinde spor turizm ürününü arz 

edenlere yöneltilmesi gereken önemli soruları belirlemiştir. Bull, (2005) 
çalışmasında spor turizm destinasyonlarını fiziksel özellikler ve kalite, 

erişilebilirlik, altyapı düzenlemeleri, ekonomik kaynaklar ve kültürel bakış 

açısıyla incelemiştir. Araştırmanın sonucuna göre, bazı sporların doğal 
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veya yarı-doğal kaynakların bulunmasını gerektirmektedir. Ancak bu tür 

kaynakların varlığı spor turizminin gerçekleşeceği garantisini 

vermemektedir.  Destinasyonun ayrıca erişilebilir, geliştirilmiş ve çekici 

hale gelmesi gerektirdiğini belirtmiştir. Benzer bir çalışmada (Francis & 
Murphy, 2005) spor turizm destinasyonlarını aktif spor turistin bakış 

açısıyla değerlendirmiştir. Çalışmasında pazarda rekabet avantajı elde 

etmek için var olan turizm destinasyonları tarafından spor turizminden 
giderek daha fazla yararlanıldığını belirtmiştir. Bu kapsamda, spor turizmi 
destinasyonunun stratejik bir planlama ile kaliteli konaklama, spor tesisleri, 
spor takımının ve aktif spor turistinin kültürel ve özel ihtiyaçlarının 

karşılanmasının önemini vurgulamıştır.  
Higham (2005b) çalışmasında spor turizmi destinasyonlarının gelişimi 

ve yönetiminin çeşitli politika ve planlamalarla gerçekleştirilebileceğini 

belirtmiştir. Özellikle çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla spor 
turizm destinasyonlarının sürdürülebilir gelişiminin tüm paydaşların spor 
ve turizm politikası ve planlama hedeflerinin merkezi olması gerektiğini 

ileri sürmüştür. Aynı şekilde Hall (2005) çalışmasında, spor turizminin 
gelişiminin odak noktasının destinasyonlara ekonomik getirilerin 

maksimize etmek olduğunu ancak çevresel ve sosyal boyutların da politika 
ve planlamalara dâhil edilmesi gereğini vurgulamıştır. Chalip (2005) 
çalışmasında, destinasyon markalaşmasında spor etkinliklerinin rolü ve 

değerini araştırmıştır. Spor etkinliklerinin destinasyon markalaşmasının 

sağlanmasında pazarlama stratejileri ve medya aracılığı ile 

artırılabileceğini vurgulamıştır. Başka bir çalışmada, Hudson ve Cross  

(2005) kış sporu destinasyonlarında mevsimsellik konularına 

odaklanmışlardır. Çalışmada mevsimselliğin olumsuz sonuçlarıyla başa 

çıkmak için bir dizi strateji öne sürülmüştür. Stevens (2005) çalışmasında, 

spor stadyumlarının spor turizmi kapsamında destinasyon imajının 

oluşturulmasına katkı sağladığını savunmuştur. Literatür incelemesine 

göre, spor turizmi ile destinasyonların gelişimi arasında güçlü bir bağın 

bulunduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, spor turizmi kapsamında 

Alaçatı destinasyonun sahip olduğu özellikler güçlü ve zayıf yönleri ile 

fırsat ve tehditleri açısından incelenmiştir. 
 

3. YÖNTEM 
Bu çalışmanın amacı, Alaçatı’nın spor turizmi kapsamında bir 

destinasyon olarak incelenmesidir. Bu amaçla, rüzgâr sörfüne uygunluğu 

ile ünlü olan Alaçatı sörf cenneti olarak da bilinen Yumru Koyu, çalışmanın 

örnek olayı olarak seçilmiştir.  Alaçatı Yumru Koyu ve koyda faaliyet 

gösteren tesisler bu çalışmanın sınırlarını oluşturmaktadır. Çalışmanın veri 

toplama yöntemleri doğrudan katılımcı gözlem ve doküman analizi 
teknikleridir. Doğrudan katılımcı ve doğal-yapılandırılmamış gözlem, 
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araştırmacının gözlemlediği alanda günlük faaliyetlere katıldığı bir 
araştırma metodolojisi olarak 2022 yaz sezonunda gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada elde edilen verilerin geçerliliğini ve güvenilirliğini sağlamak 

amacıyla yöntem çeşitleme stratejisinden faydalanılarak doküman analizi 

tekniği uygulanmıştır (Yıldırım & Şimşek, 2013). Doküman analizinde ise 
ikincil veriler, Alaçatı sörf cennetinde faaliyet gösteren tesislerden elde 

edilen belge ve bilgilerden oluşmuştur. Verilerin analizinde ise nitel 
araştırma yaklaşımıyla durum çalışması yöntemi ile SWOT (GZFT) analizi 
gerçekleştirilmiştir. Durum çalışması çeşitlerinden tek olay durum analizi 
yöntemi ile benzersiz bir durumun incelenmesi sağlanmıştır. Durum 
belirleme matrisi olarak da bilinen SWOT analizi ile coğrafi bir bölgenin 
veya kuruluşun sahip olduğu özelliklerin güçlü-zayıf (strength-weakness) 
yönleri ve dış çevreden kaynaklanan fırsat-tehditleri (opportunity-threat) 
değerlendirilmiştir. Çalışmada SWOT analizi kullanılarak Alaçatı Yumru 

Koyu’nun ve koyda faaliyet gösteren tesislerin sahip oldukları özelliklerin 

güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevrede oluşan fırsat ve tehditleri 

değerlendirilerek Alaçatı spor turizm destinasyonu kapsamında 

incelenmiştir. 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada, Alaçatı’nın spor turizm destinasyonu kapsamında 

incelemek amacıyla tek olay durum analizi, destinasyonun sahip olduğu 

özelliklerin güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevreden kaynaklanabilecek fırsat 

ve tehditlerin değerlendirilmesi, SWOT analizi yöntemi ile 
gerçekleştirilmiştir. Güçlü yönler, Alaçatı’nın spor turizm destinasyonu 

kapsamında sahip olduğu olumlu özellikleri ifade eder. Bunlar, Alaçatı’nın 
sahip olduğu yeteneği, varlığı ya da kaynağı gibi avantaj sağlayan herhangi 

bir özelliği olabilmektedir. Zayıf yönler ise, spor turizm destinasyonu 
kapsamında Alaçatı’nın sahip olduğu olumsuz özelliklerini belirtir. Bu 
zayıflıklar, Alaçatı’ya ait eksiklikler, hatalar ve yetersizliklerden 
kaynaklanır. Alaçatı’nın spor turizm destinasyonu kapsamında gelişmesini 

sağlayacak dış faktörler fırsatlar olarak nitelendirilir. Alaçatı’nın spor 

turizm destinasyonu kapsamında varlığını sürdürebilmesini engelleyecek 

dış faktörler ise tehditler olarak algılanır. 
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Tablo 1. SWOT Analizi Bulguları 
 Güçlü Yönleri 

Yumru 
Koyu’nun 

özellikleri 

- Koyun sahip olduğu doğal yapısı (yıl boyunca rüzgârlı olması 

sayesinde rüzgâr sörfüne uygun olması, geniş sığ su alanı, korunaklı 

yapısı, düz su yüzeyi vb.), 
- Koyun doğal yapısı sayesinde yeni başlayanlardan ileri seviyeye 

kadar herkes için uygun koşulların bulunması, 
- Rüzgâr sörfü (Windsurf) dışında diğer aktivitelerin bulunması 

(Kitesurf, Supsurf, Wingsurf, Kiteboard, Paddle board,  Wingboard, 
Wingfoil, Windfoil) 
- Çeşitli rüzgâr sörfü tesislerinin bulunması (10 tane aktif sörf merkezi: 

Bubi Sörf Okulu, North Point Sörf Okulu, Red Line Sörf Okulu, Active 

Alaçatı Windsurf Center, Bora Kozanoğlu Sörf Okulu, Alaçatı Surf 

Paradise Club (ASPC), MYGA Surf City,  ION Club Alaçatı, Çağla 
Kubat Windsurf Academy, Orsa Sörf Okulu) 

Tesislerin 
özellikleri 

 

- Tesislerde sörf eğitiminin verilmesi (Uluslararası eğitmenler ile farklı 

dillerde eğitimlerin gerçekleştirilmesi), 
- Ziyaretçilerin kolaylıkla sörf malzemelerin temin edebilmesi 

(kiralama veya satış), 
- Sörf tesislerinden sağlanan malzemelerin kalitesi, 
- Sahil güvenlik ve cankurtaran hizmetinin olması,  
- Sörf tesislerinin müşteri odaklı olup kaliteli hizmet vermesi, 
- Tesislerde çok kültürlülüğün sağlanması (uluslararası eğitmenlerin ve 
çalışanların hizmet vermesi vb.), 
- Ziyaretçilerle kuvvetli iletişimin sağlanması, 
- Sörf tesislerinin tüm yıl boyunca faaliyet vermesi, 

 Zayıf Yönler 
Yumru 

Koyu’nun 

özellikleri 

- Alaçatı merkezine olan uzaklığı, 
- Toplu taşıma hizmetinin yeterli olmaması, 
- Karavan ve kamp alanı için altyapının sağlanmamış olması,  

Tesislerin 
özellikleri 

 

- Sörf tesislerinde konaklama hizmetinin yeterli olmaması (Bora 
Kozanoğlu Sörf Okulu hariç diğer tesisler), 
- Sörf tesislerinde sadece ilk yardım hizmetinin bulunması, 

 Fırsatlar 
Yumru 

Koyu’nun 

özellikleri 

- Uluslararası sörf merkezlerine göre daha az risk taşıması (köpekbalığı 

vb.), 
- Bölgede rüzgâr sörfü için uygun olan diğer koy veya plajlarda sörf 

tesislerinin bulunmaması (Pırlanta plajı, Ilıca plajı gibi),  
Tesislerin 
özellikleri 

 

- Dünya Rüzgâr Sörfü Yarışları’nın devamlılığının sağlanması (2008-
2009 ve 2010 yıllarında gerçekleştirilmiştir), 
- Avrupa Rüzgâr Sörfü Yarışları’nın devamlılığının sağlanması (2019 

yılında gerçekleştirilmiştir), 
- Alaçatı Sörf Festivali’nin devamlılığının sağlanması (Türkiye’nin ilk 

ve tek 2011 yılında gerçekleştirilmiştir) 
- Alaçatı’nın farklı aktiviteler ile Alaçatı sörf cennetinin tanınırlığının 

artırılması  (Alaçatı Ot Festivali gibi), 
- Uluslararası sörf okulları ile işbirliğin artırılması, 
- Ulusal ve uluslararası sörf etkinliklerinin düzenlenmesi (Klinik ve 

çalıştaylar gibi), 
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 Tehditler 
Yumru 

Koyu’nun 

özellikleri 

- Alaçatı merkezine ulaşım kolaylığının olmaması, 
- Yaz sezonunda taşıma kapasitesinin dolması, 

Tesislerin 
özellikleri 

 

- Alaçatı’da konaklamanın pahalı olması, 
- Alaçatı’da yeme-içme hizmetlerinin pahalı olması, 

 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Spor ve turizm aktivitelerin bileşimi ile ortaya çıkan spor turizmi bir 

bölgenin sahip olduğu benzersiz coğrafik özellikler ve doğal kaynaklar 

sayesinde çeşitli sporların (kayak, sörf, kaya tırmanışı, vb.)  

gerçekleştirilmesine imkân tanır. Ancak spesifik sporların gerektirdiği 

coğrafik özellikler ve doğal kaynaklar dünyanın farklı bölgelerinde de 

bulunabilmektedir. Aynı özelliklere ve kaynaklara sahip bölgelerin spor 

turizmi amacıyla seyahat edenlerin tercihlerinde destinasyon önemli rol 

oynamaktadır. Bu açıdan, spor turizmi kapsamında bir destinasyonun güçlü 

ve zayıf yönleri ile dış çevreden oluşan fırsat ve tehditlerin anlaşılması 

stratejik kararların alınması ve gelecek planların yapılması için son derece 

değerlidir. Böylece sağlıklı bir şekilde yönetilen bir destinasyonun aynı 

özellik ve kaynaklara sahip benzer bölgelere göre ziyaretçiler tarafından 

daha çok tercih edilmesi sağlanır.  Bu çalışmada, Alaçatı’nın spor turizmi 

kapsamında bir destinasyon olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, 

Alaçatı’nın coğrafik özellikleri ve doğal kaynakları sayesinde 

gerçekleştirilen spor aktivitelerinin ötesine geçerek bir spor turizm 

destinasyonu kapsamında incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Alaçatı’nın sörf 

cenneti olarak da anılan Yumru Koyu ve koyda faaliyet gösteren tesisler bu 
çalışmanın örnek olayını oluşturmuştur. Çalışmanın verileri, doğrudan 

katılımcı gözlem ve doküman analizi teknikleri ile elde edilmiştir. Elde 

edilen veriler, nitel araştırma yaklaşımıyla durum çalışması yöntemi 

incelenmiştir. Durum çalışması çeşitlerinden tek olay durum analizi 

yöntemi ile durum belirleme matrisi olarak da bilinen SWOT analizi ile 
Alaçatı’nın sahip olduğu özelliklerin güçlü-zayıf yönleri ve dış çevreden 

kaynaklanan fırsat-tehditleri araştırılmıştır.  
 Çalışmanın bulgularında Alaçatı’nın spor turizm destinasyonu 

kapsamında sahip olduğu güçlü (12) ve zayıf (5) yönleri ile fırsat (8) ve 

tehditleri (4) tespit edilmiştir. Yumru Koyu’nun sahip olduğu güçlü yanları 

4 adet olmasına rağmen tesislerin güçlü yanları 8 adettir. Yumru Koyu’nun 

sahip olduğu zayıf yanları 3 adet olmasına rağmen tesislerin zayıf yanları 

2 adettir. Yumru Koyu’nun dış çevreden oluşan fırsatları 2 adet olmasına 

rağmen tesislerin fırsatları 6 adettir. Yumru Koyu’nun ve tesislerin dış 

çevreden oluşan tehditleri ikişer adet olduğu tespit edilmiştir. Alaçatı’nın 

güçlü yönlerinden biri olan tesislerin, spor amacıyla seyahat edenlere 
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uygun konaklama ihtiyacı ve ulaştırma hizmeti sağlayacak stratejiler 

benimsemesi önerilmektedir. Böylelikle daha uygun fiyata konaklama, 
yeme-içme hatta ulaşım hizmetleri sörf tesislerin aracılığı ile diğer 

işletmeler arasında anlaşmalar sağlanarak zayıf yönler ve tehditler avantaja 

çevrilebilir. Ayrıca yerel kamu kurumlarının uluslararası sörf yarışlarının, 

festivallerin ve etkinliklerin devamlılığını ve tanınırlığını sağlamak üzere 

sörf tesislerine destek vermesi tavsiye edilmektedir. Türkiye Yelken 

Federasyonu gibi kurumların destinasyonda tam teşekküllü bir sağlık 

ünitesinin bulunmasına katkı sağlaması destinasyonun zayıf yönlerinden 

biri için çözüm oluşturabilir. Önerilen stratejik planlamalar ile Alaçatı’nın 

spor turizmi destinasyonu kapsamında gelişmesi ve daha sağlıklı bir 

şekilde yönetilmesi sağlanabilir. Çalışmanın bulgularına göre, Alaçatı’nın 

spor turizmi kapsamında gelişmesi için yeterli stratejik planlamanın 

bulunmaması literatürde diğer çalışmaların (Kartakoullis & Karlis, 2002)  

sonuçlarına benzerlik göstermektedir.  Bu çalışmada, Higham (2005b) 
çalışmasına benzer olarak Alaçatı’nın spor turizmi destinasyonu 

kapsamında gelişimi ve yönetiminin çeşitli politika ve planlamalarla 

gerçekleştirilebileceği önerilmektedir. Destinasyonun ayrıca erişilebilir, 

geliştirilmiş ve çekici hale getirilmesi konuları benzer çalışmalarda (Bull, 

2005; Francis & Murphy, 2005) olduğu gibi bu çalışmanın da önemli 

sonuçlarındandır. Sonuç olarak, bu çalışmada Alaçatı Yumru Koyu’nun ve 

koyda faaliyet gösteren tesislerin sahip oldukları özelliklerin güçlü ve zayıf 

yönleri ile gelecekte dış çevrede oluşabilecek fırsat ve tehditleri 

incelenerek Alaçatı’nın spor turizm destinasyonu olarak gelişmesinde 

faydalı olacak stratejiler önerilmiştir. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, Türkiye’nin popüler destinasyonlarından biri haline gelen 

Burdur ilinin Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nün aşırı turizm talebi 

görmesi ve millet bahçesinin yapımıyla birlikte yerel halk ve doğa 

üzerindeki olumsuz etkilerini tartışmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda 

politik yönetimin insan-çevre ilişkisi ve bunun turizm yatırımları ve 

uygulamalarındaki karşılığının nasıl olduğu sorunsalından yola çıkarak 

turizm planlamalarının betimsel analizinden ziyade eleştirel bir bakış açısı 

getirmeye çalışılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yönteminden 

yararlanılmış olup, verilerin toplanması ve değerlendirilmesinde ikincil 

veri kaynakları kullanılmıştır. Salda’da turizm ile ilgili çalışmaları 

inceleyen bu çalışmada, literatür taraması ve internet verileri kullanılmış 

olup, araştırılan konunun bağlamını anlamak için gazete haberleri taranmış, 

böylece çalışmada veri çeşitliliği ve zenginliği sağlanmıştır. Bu çalışma 

doğayı korumak ve gelecek nesillere bırakmak amacıyla şu an alınan 

politik kararların sorgulanması ve tartışılıp stratejilerin benimsenmesi 
gerekliliği ortaya koymaktadır. Sonuç olarak bu çalışmada, aşırı turizm 

talebiyle bölgenin tahribatını hızlandırmak yerine sürdürülebilir turizmin 

politikaların benimsenmesi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir doğal bir 

ortamın bırakılmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı sonucuna 

varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Aşırı turizm, Millet bahçesi, Salda Gölü, 

Sürdürülebilir turizm. 
 
 

A CRITICAL APPROACH TO THE EVALUATION OF SALDA 
LAKE IN TERMS OF TOURISM 

 
ABSTRACT 
This study aims to discuss the harmful effects of over tourism and the 
construction of Millet Garden on the local people and nature in Salda Lake 
(Yeşilova, Burdur), which has become one of the popular destinations in 

Turkey. In this context, it has been tried to bring a critical perspective rather 
than a descriptive analysis of tourism planning based on the problem of the 



563 

human-environment relationship of political administration and how it 
corresponds to tourism investments and practices. The qualitative research 
method was applied in the study, and secondary data were used to collect 
and evaluate the data. In this study, which examines the studies related to 
tourism in Salda, literature review and internet data were used, and 
newspaper news was scanned to understand the context of the researched 
subject so that data diversity and richness were provided. This study reveals 
the necessity of questioning the current political decisions and discussing 
and adopting strategies to protect nature and leave it in this state for future 
generations. As a result, it was concluded that instead of accelerating the 
destruction of the region with over tourism demand, adopting sustainable 
tourism policies and leaving a livable natural environment to future 
generations would be the correct approach. 
Keyword: Over tourism, Millet garden, Salda Lake, Sustainable tourism. 
 
1. GİRİŞ  

Adam Smith, Thomas Robert Malthus, David Ricardo gibi klasik 
iktisatçılar, büyüme için doğal kaynakların etkilerini dikkate almamış 

olsalar bile, kaynakların sınırlı olması buna karşın tüketici ihtiyaç ve 

beklentilerinin sınırsız olması nedeniyle kaynakların tükenmeye başlaması 

sorunuyla karşılaşacaklardır (Alagöz, 2004; Çuhadar ve Kervankıran, 

2015). Tükenmeye başlayan kaynaklar nedeniyle, özellikle gelişmekte olan 

ülkeler büyüme için gerekli olan ivmeyi yakalamakta zorlanacaklardır. 

Kaynakların sınırlı ve insan ihtiyaçlarının sınırsız olması, turizm açısından 

ele alındığında ise, sınırlı olan doğal ve kültürel değerlerin hızla değişen 

turistik eğilimler karşısında nasıl şekilleneceği bir sorun olarak karşımıza 

çıkmakta ve çözüm yolları aranmaktadır. Bu noktada çözüm yolu olarak 

sürdürülebilir turizm politikalarına ihtiyaç duyurmaktadır. Doğal ve 

kültürel kaynaklara sahip olan ülkeler, bu değerlerin bozulmadan gelecek 
nesillere aktarılabilmesi ve sürekli ekonomik kazanç elde edebilmeleri 

adına sürdürülebilir turizm politikalarını benimsemeleri şarttır. Bu 

politikalar sayesinde ülkeler, ellerindeki doğal kaynakları bilinçli bir 

şekilde kullanıp, kaynakların tüketmeden gelecek nesillere aktarılmasıyla 

turizm sektöründeki rekabet güçlerini de arttıracaklardır (Alkan, 2015). 
Başka bir ifadeyle, ülkelerin sahip oldukları doğal ve kültürel değerlerin 

sürdürülebilirliğine önem veren politikaları benimseyen ülkeler 

uluslararası turizm gelirlerinden daha fazla pay alabileceklerdir (Sarkım, 

2007). Turizm gelirleri ülkeler için önemli gelir kaynağı olmasından dolayı 

gelişmekte olan ülkeler turizm gelirleri vasıtasıyla büyümeyi de 

gerçekleştirebilme olanaklarına sahip olacaklardır.  
Küreselleşen dünyadaki hızlı değişimler turizm sektörünü de 

etkilemekte, turizmin etkileri giderek artmakta ve turizm sektörü ülke 
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ekonomileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Turizmin 
dolaylı ya da dolaysız pek çok sektörle etkileşim içerisinde olmasından 

dolayı, turizmde yapılan harcamalar çarpan etkisi yaratarak ekonomiyi 

hareketlendirmekte ve ekonomiyi canlandırmaktadır (Kaypak, 2010). 

Turizm, sadece ekonomik gelir ve istihdam yaratıcı bir faaliyet değildir. 

Bunlara ilaveten yoksulluğun azaltılması üzerindeki etkisiyle sosyal 

kalkınmayı da sağlar. Destinasyonlar için turizm, ekonomik kalkınma aracı 

olarak görülmektedir. Ancak turizmin sadece ekonomik göstergelerine 
öncelik verilmesi, turizmin sosyal ve çevresel etkilerinin uzunca bir süre 

göz ardı edilmesine sebep olmuştur. Turizm olgusuyla ile birlikte 

istenmeyen bazı sosyal, kültürel ve çevresel rahatsızlıklar da beraberinde 

getirmiştir (Duyar ve Bayram, 2019). Turizmin ekonomik anlamda olumlu 

etkilere neden olsa bile, aşırı turist yoğunluğu olan destinasyonlar için 

turizm, tarihi, kültürü, gelenekleri korumakta zorlanmakta, taşıma 

kapasitelerinin aşılmasıyla birlikte sosyal, kültürel ve çevresel 

problemlerle karşı karşıya kalmakta ve zaman içerisinde yerel halkın 

tepkilerine neden olmaktadır (Altanlar ve Kesim 2011; Çolak vd., 2019). 
1970'li yıllardan itibaren turizmin sosyal, kültürel, politik ve çevresel 

etkileri de göz önüne alınmaya başlamıştır (Kara vd., 2020). Bu tarihten 
sonra destinasyonların çoğu doğal ve kültürel kaynaklarını korumakta, 

sosyal fayda elde etmekte ve ekonomik kalkınma sağlamaktadırlar (Alkan, 

2015). Bundan dolayı turizm destinasyonlarının sahip oldukları doğal 

çevrenin korunması ve yıpranmaması buralara ziyaret eden turistler ve tüm 

insanlık açısından oldukça önemlidir (Çuhadar ve Kervankıran, 2015). 
Sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilir kalkınma kavramları 

çerçevesinde yerel aktörlerin turizmin gelişimine yönelik tepkilerini ve bu 

tepkileri etkileyebilecek faktörleri anlamak çok önemlidir (Göktaş Kulualp 

ve Sarı, 2019). Yerel aktörlerin uygulayacakları ve/veya 

uygulamayacakları politikalar neticesinde gelecekte Salda Gölü 

destinasyonunun durumu netleşecektir. Bu kapsamda çalışma alanı olan 

Salda Gölü ve çevresine yönelik uzmanların yorumlarının ve eleştirel 

yaklaşımlarının dikkate alınması gerekir.  2020 yılında, NASA’nın resmî 

web sayfasında yayınlanan bir yazıda Salda Gölü ile Mars’ta bulunan 

Jezero Krater’inin özelliklere sahip olduğu belirtilmiştir. Yine aynı yazıda 

geçen “Mars’ta bulunan Jezero Krater’ine seyahat edemeyebilirsiniz, 
ancak bunun yerine bir sonraki en iyi yer olan ve Türkiye’de bulunan Salda 

Gölü’nü ziyaret edebilirsiniz” (NASA, 2020) cümlesi Salda Gölü’nün 

bilinirliğinin artmasında etkili olmuştur (Kasaroğlu, 2021: 28).  
Salda Gölü; Göller Yöresi olarak adlandırılan, Ege Bölgesi, İç Anadolu 

Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi arasında kalan “Burdur Göller Havzası” 

sınırları içerisinde yer almaktadır. Yaklaşık 6.800 metre eninde, 9.186 

metre uzunluğunda, (tvk.csb.gov.tr, 03.09.2022), 184 metre derinliğinde, 

https://tvk.csb.gov.tr/
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tektonik bir çukurun üzerinde ve kapalı bir havza içerisinde yer alan Salda 
Gölü, ekosistem bütünlüğünün iyi temsil edildiği göllerden biridir. Eşsiz 

doğası ve bakir yapısı ile birçok güzelliği içinde barındıran Salda Gölü 

Havzası, Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 

14.06.1989 tarihli ve 786 sayılı kararı ile “I. Derece Doğal Sit Alanı” olarak 

ilan edilmiştir (Alpar ve Erdem, 2005; Şenol, 2011; Ongun vd., 2016). 
Ancak, gölün mevcut peyzajının ve ekolojik yapısı ve ekosisteminin 

korunması amacıyla alınan bu karar, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları 

Kurulunun 28.07.1992 tarihli ve 1501 sayılı yeni kararı ile tadil edilerek, 

Salda Gölü kıyısındaki bazı alanların sit alanı derecesi düşürülerek 2. 

Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. 1992 yılına kadar 1. Derece 

Doğal Sit Alanı olan Salda Gölü bölgesinin 12 hektarlık kısmı 2011 

yılında; oligotrofik özellikte, az tuzlu, yüksek alkalin değerlerine sahip, 

temiz, dünyada Mars gezegeninin yüzey özelliklerini taşıyan iki bölgeden 

biri oluşu ve yoğun florası, faunası ve endemik türleri nedeniyle “tabiat 
parkı” olarak ilan edilmiş olup alan 2019 yılında sınır değişikliği yapılarak 

570 dekara düşürülmüştür (Sönmez, 2020). 
Yeşilova İlçesi’nde, özellikle Salda Gölü çevresinde yer alan Salda 

Köyü, Doğanbaba Köyü ve Kayadibi Mahallesi başta olmak üzere birçok 

köy ve mahallenin turizm açısından önemi büyüktür. Bu köyler ve 

mahalleler hem Salda Gölü etrafında konumlanmış olmaları hem de 

kültürel değerleri, yöresel dokumaları, yöresel yiyecekleri ile kırsal turizm 

açısından dikkat çekmektedirler. Bu açıdan bölgenin turizm planlamasında 

bu köylerin Salda Gölü etrafında yer aldıkları da dikkate alınarak doğal, 

tarihi ve kültürel değerleri ile turizm faaliyetleri kapsamında ele alınmaları 

bölgenin turizmi açısından son derece önem arz etmektedir. Bu köylerde 
doğal ortamın dokusuna uygun olarak inşa edilecek olan konaklama yerleri 

sayesinde hem turistlerin konaklama sorunu çözülür hem turistler yerel 

halk ile daha çok iletişim kurarak, hem de göl üzerindeki yoğunluk 

civardaki alanlara çekilir (Temurçin ve Tozkoparan, 2020). 
Bu bağlamda araştırmanın çıkış noktası,  Yeşilova ve çevresinin son 

yıllarda sosyal medyada “Maldivler” veya “Saldivler” olarak anılan Burdur 

ilinin Yeşilova ilçesindeki Türkiye’nin popüler destinasyonlarından biri 

haline gelen Salda Gölü’nün aşırı talep görmesi ve millet bahçesinin 

yapımıyla birlikte yerel halk ve doğa üzerindeki olumsuz etkilerini 

tartışmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda politika belirleyicilerinin insan-
çevre ilişkisi ve bunun turizm yatırımları ve uygulamalarındaki karşılığının 

nasıl olduğu sorunsalından yola çıkarak turizm planlamalarının betimsel 

analizinden ziyade eleştirel bir bakış açısı getirmeye çalışmaktır. Elde 
edilen veriler bulgular kısmında değerlendirilmiş olup sonuç kısmında ise 

tartışmalara yer verilerek öneriler sunulmuştur. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Akdeniz kıyısında ve Avrupa Alplerinde, 1970’li yıllarda 

benimsenmeye başlayan sürdürülebilir turizm anlayışı, 1987 yılındaki 

Çevre ve Kalkınma Dünya Komisyonuyla gelen Brundtland raporuyla ön 

plana çıkmıştır (Erdoğan, 2003). “Ortak Geleceğimiz” başlıklı raporda 

sürdürülebilirlik, “gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını 

karşılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın bugünün kuşaklarının 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma” (Kaypak, 2010: 98) olarak 

tanımlanmıştır. Sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilir kalkınma 

çerçevesinde, son yıllarda kırsal turizm ve kırsal kalkınma da önem 

kazanmaya başlamıştır. Kırsal turizm vasıtasıyla bu bölgeler ekonomik bir 

gelir elde ederken bazı olumsuz etkiler ile de karşılaşmaktadırlar. Turizmin 
olumlu ve olumsuz etkilerinden en çok etkilenen paydaşların başında da o 

bölgede yaşayan yerel halk gelmektedir (Altunel, 2009). Bundan dolayı 

turizmin bu bölgede sürdürülebilir olması için yerel halkın desteğini 

kazanmak önemlidir (Çeken vd., 2012; Jurowski vd., 1997; Yoon vd., 
2001). Bunlar göz önüne alındığında sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilir 

kalkınma kavramlarının önemi anlaşılmasına rağmen son yıllarda turizm 

sektörünün olumsuz etkilerinin arttığı ve “aşırı turizm” kavramının 

tartışılmaya başlandığı görülmektedir (Baran ve Sat, 2019).  
Turizm akademisinde de, turizmin olumsuz etkilerine ilişkin tartışma 

1970’li yılların başlarına dayanmaktadır. Turizmin olumsuzluklarını 

gidermek için yürütülen çalışmalarda, turizm türü ve turizm kavramı 

geliştirilmiştir. Bazı çalışmalarda aşırı turizm kavramına; kalabalıklaşma, 

yerel halk ve turist/turizm ilişkisi gibi farklı isimlerle ve bakış açılarıyla 

yaklaşıldığı görülmektedir. Turizm araştırmalarında kalabalıklık etkisi 

çalışılan bir konu olarak öne çıkmakta ve Doxey’in “Rahatsızlık İndeksi” 

(1975), Emerson’un “Sosyal Değişim Teorisi” (1976), Butler’in “Turistik 
Ürün Yaşam Eğrisi” (1980) ve Plog’un da “uyumsuzluk” (1974) gibi 

çalışmalar insan etkileşimlerine odaklanan bir başlangıç noktası niteliği 

taşımaktadır (Kuščer, ve Mihalič, 2019; Duyar ve Bayram, 2019). 
Bazı destinasyonların sahip oldukları değerler sayesinde, sosyal medya 

ve/veya yazılı medya kanallarındaki paylaşımlar veya TripAdvisor gibi 

platformlarda olumlu değerlendirmeler bir sonucu olarak, bu 
destinasyonlar aşırı turist talepleri ile karşı karşıya kalabilmektedirler 

(Duyar ve Bayram, 2019). Özellikle sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar 

popüler olan turistik destinasyonların taşıma kapasitelerini artırarak aşırı 

turizm olgusuna neden olmaktadır. Aşırı turizm, destinasyonu ziyaret 

edenlerin sayısının yerel halkın sayısını geçtiği zaman meydana gelir 

(Singh, 2018). Goodwin (2017) ise aşırı turizmi, yerel halkın destinasyona 

aşırı ziyaretin gerçekleştiğini fark etmesiyle başladığını ve aşırı turizmin 

rahatsızlık boyutunda dile getirilen protestoların oluştuğu evre olarak ifade 
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etmektedir. Milano vd., (2019) ise aşırı turizmi, yerel halkın hayat 

standartlarında değişiklikler yaratacak, bölge refahını ve yaşamsal 

olanaklardan yararlanmayı etkileyen ziyaretçi sayısının giderek artması 

olarak ifade etmişlerdir. Başka bir ifadeyle aşırı turizm, belirli bir varış 

noktasında yer alan toplum üzerindeki, olumsuz etkilere yol açabilecek 

aşırı sayıda turist anlamına gelmektedir (Dodds ve Butler, 2019). Aşırı 

turist talebiyle karşı karşıya kalan destinasyonlara olan algı ziyaretçiler 

tarafından ‘Yapılacaklar/Görülecekler Listesi’ veya ‘Ölmeden Önce 

Görülecek Yerler’ olarak algılandığı takdirde “son şans turizmi” 

kapsamında değerlendirilecektir. Aşırı talep de destinasyonların yok olma 

sürecini hızlandıracak ve yerel halk tarafından turist istememe gibi 

gösterilerde bulunulmasına neden olacaktır (Küçükergin, 2021).  
Literatürde yerel halkın turizm karşıtı gösterilerde bulunması durumu 

daha öncelerde ele alınmış olmasına karşın, 2017 yılında İspanya’nın 

Barselona kentinde yerel halkın turizm karşıtı gösterilerde bulunması 

“turizm korkusu” kavramının doğmasına neden olmuştur. Ev kiralarının 

yükselmesi, çevre kirliği ve zorlaşan günlük hayat gibi nedenlerden dolayı 

yerel halk toplu olarak protestolarda bulunmuşlardır. Son yıllarda özellikle 

Amsterdam, Venedik, Barselona, Viyana, Liverpool, Everglades Ulusal 
Parkı, Ebu Mena, Tayland’da bulunan adalar ve Kyoto aşırı turizme maruz 
kalan bazı destinasyonlar olup (Duyar ve Bayram, 2019) zamanla buralarda 

da toplu protestolara rastlanılması olasılığı yüksektir. Bundan dolayı bu 

veya buna benzer destinasyonların aşırı turizme maruz kalmaması ve toplu 

protestolara neden olmaması için çeşitli önlemlerin zamanında alınması 

gerekmektedir (Kara vd., 2020). Bu önlemlerin başında ise, 

destinasyonların sürdürülebilirlikleri için ziyaretçi kapasite sayılarında 

kısıtlamaların getirilmesi gerekmektedir. 
 
3. İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Salda Gölü, Burdur iline 64 km ve Yeşilova ilçesine 4 km uzaklıktadır. 

Göl 184 metre ile Türkiye’nin en derin göllerinden birisidir. İlçenin tarihini 

Prehistorik dönemlere kadar uzandığını gösteren çeşitli höyük ve 

Tümülüslerin bulunmasından anlaşılmaktadır (Kara vd., 2020). Yeşilova 

ilçesi alternatif turizm türlerini içinde barındırmasıyla (tarihi kalıntılar, 

höyükler, el sanatları, Salda Kayak Merkezi, Eşeler Yaylası ve Salda Gölü) 

yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalmaktadır 

(Ongun vd., 2016). Ayrıca Nasa’nın 2020 yılında Twitter hesabından 

yapmış olduğu "Türkiye'deki Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile 

jeolojik benzerliklere sahiptir" paylaşımı (NASA, 2020) ve TripAdvisor 
gibi platformlarda olumlu değerlendirmeler sonucunda destinasyon yoğun 

bir şekilde ziyaretçi akınına maruz kalmıştır. Ancak artan turist sayısı ile 
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doğru orantılı olarak bölgede kirliliğin uzun vadede göl ve çevresinin 

sürdürülebilirliğini tehlikeye sokacağı düşünülmektedir (Kara vd., 2020). 
Ongun vd.’nin (2016) çalışmasında, Yeşilova ve köylerin kırsal turizm 

potansiyeli çerçevesinde ele alınmış olup, aşırı turizm perspektifinde ele 

alındığında, ilçe için hayati önemdeki Salda Göl’ünün aşırı talep görmesi 

halinde kirlenmesi ve suların çekilmesi doğal yaşam için bir tehdit 
oluşturabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde kırsal turizm 

açısından ele alınan bir diğer çalışma, Ceylan ve Bulut’un (2020) kaleme 
aldıkları çalışmadır. Bu çalışma kırsal bölgelerde gelişen turizmin yerel 

halkın ekonomik kalkınmasında nasıl bir rol oynadığını anlamak ve kırsal 

turizmin alandaki gelişimine karşın yerel halkın tutumunun nasıl olduğunu 

anlamaya yöneliktir. Çalışmada kırsal kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi 

ve kırsal yoksulluğun azaltılması için, yerel halkın turizmin içerisine dâhil 

edilmesi ve yapılacak Salda Gölü millet bahçesinden yerel halka işletme 

yerlerinin verilmesinin sağlanması gerekliği vurgulanmıştır.  
İnanır ve Ongun’un (2019) Tripadvisor yorumların içerik analizinin 

yapılması sonucunda kaleme aldıkları çalışma sonucunda Yeşilova Salda 

Gölü ziyaretlerinin taşıma kapasitesinin aşılmasına bağlı çevresel 

problemler yaşanabileceği bulgularına ulaşılmıştır. Temurçin ve 

Tozkoparan’ın (2020) çalışmada, aşırı taleple birlikte Salda Gölü ve 

çevresinde meydana gelen çevre kirliliğin bölge turizmini olumsuz yönde 

etkiyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Yine aynı şekilde Yazıcıoğlu vd.’nin 
(2020) çalışmasında, aşırı turizmin etkisi altında kalmış bir destinasyon 

olan Salda Gölü değerlendirmeye alınmış olup, destinasyonun 

sürdürülebilirliğine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Destinasyonun 

aşırı turizme sebep olan etkili faktörlerin başında doğa yapısının 

etkileyiciliği ve popülaritesi olduğu sonucuna varılmıştır.  
Elibol’un (2020) çalışmasında ise, Salda Gölü, Beyaz Adalar ve Salda 

Kayak Merkezi’nin ilçe tanıtımında ve pazarlanmasında mutlaka 

kullanılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca turizmin Yeşilova 

ekonomisine katkılar sağlayacağı ve istihdam olanakları yaratacağı 

sonucuna ulaşılmıştır. Bahar vd.’ın (2019) çalışmasında, Salda Gölü ve 

çevresinin yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilir duruma 

geldiğini (2018 yılı ziyaretçi sayısının tahmini 500 bin kişi olduğu) ve 

gelecek bir kaç yıl içinde bu sayının artacağı sonucuna ulaşmışlardır. 

Bundan dolayı, bölge de geliştirilecek her türlü turizm faaliyetleri bu artışı 

karşılayacak, çevreye zarar vermeyecek şekilde planlanması ve yerel 

halkında bu turizm faaliyetlerinden pay alması gerektiğini 

vurgulamışlardır. 
Ceylan ve Bulut’un (2019) çalışmasında, aşırı turist talebiyle karşı 

karşıya kalındığında, hassas bir ekosisteme sahip olan Salda destinasyonu 

üzerindeki ziyaretçi baskısı ve kıyı yapılaşmasının daha da artacağı 
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sonucuna ulaşılmıştır. Aybar ve İçigen’in (2020) çalışmasında, Salda 
Gölü’nün rengi, eşsiz doğası ve beraberinde gelen yerli yabancı turistlerin 

akın etmesi ile kontrolsüz bir büyüme içine girdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Kara vd.’nin (2020) çalışmasında, günümüzde yoğun turistik talep gören 

Salda Gölü destinasyonları gibi aşırı turizm nedeniyle; doğal hayat, 
ziyaretçiler ve yerel halk özelinde olumsuz etkiler oluştuğu ortaya 

konulmuştur. Farklı bir perspektifte ele alınan Küçükergin ve Gürlek’in 

(2020) çalışmasında ise, Salda Gölü destinasyonu son şans turizmi 

kapsamında ele alınmış olup, bu gibi bozulma potansiyeli olan yerler için 

oluşan ziyaret motivasyonunun bölgedeki bozulmayı hızlandırabileceği 

belirtilmiştir. Ancak Kasaroğlu’nun (2021) ulusal gazetelerdeki haberler 
doğrultusundaki çalışmasında ise, Salda Gölü’nün bir son şans turizmi 

destinasyonu olarak nitelendirilmediği sonucuna ulaşmıştır.  
Gökburun’un (2021) çalışmasında Salda Gölü ile ilgili literatür 

derlenmiştir. Bu çalışmaya göre; son yıllarda önemli bir çekim merkezi 

konumunda olan Salda Gölü ile ilgili akademik çalışmaların 2015-2020 
yıllarında yoğun bir şekilde ele alındığı literatür incelemesi sonucunda 

tespit edilmiştir. 
 
4. YÖNTEM 

Bu çalışmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmış olup, verilerin 

toplanması ve değerlendirilmesinde ikincil veri kaynaklar kullanılmıştır. 

Salda’da turizm ile ilgili çalışmaları inceleyen bu çalışmada, literatür 

taraması ve internet verileri kullanılmış olup, araştırılan konunun 

bağlamını anlamak için gazete haberleri taranmış, böylece çalışmada veri 

çeşitliliği ve zenginliği sağlanmıştır. Bu kapsamda araştırmanın veri 

kaynaklarından Salda Gölü ve çevresindeki turizmin çevreye yansıması, 

politikacıların söylemleri, halkın tepkisi ve doğal alanların ranta dönüşümü 

medyaya yansıyan haberler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu amaçla 

yazılı, basılı ve internet ortamında faaliyet gösteren gazete, dergi ve konu 

ile ilgili portallar incelenerek ilgili haber ve dokümanlara ulaşılmıştır. 
İnternette Salda Gölü ve millet bahçesi başlığı ile tarama yapıldığında 

1.200.000 adet haber karşımıza çıkmaktadır ancak “Salda Gölü ve millet 

bahçesi” şeklinde sınırlama getirildiği takdirde sekiz adet haber karşımıza 

çıkmaktadır. Buradan hareketle sınırlanan haberlerden birebir alınan 
alıntılara ve bulgularda yer verilmiştir. Bu da çalışmanın sınırlılığını 

oluşturmaktadır. Çalışma deneysel, ankete dayalı ya da saha araştırması 

şeklinde yürütülmemiş, bu nedenle etik kurul izni alınmasına gerektiren bir 

durum söz konusu olmamıştır. Çalışma; turizm konusunda alınan 

kararlarda politik yönetimin çevre konusunu ne kadar dikkate aldığı ve 

insan-çevre ilişkisi ve bunun turizm yatırımları ve uygulamalarındaki 

karşılığının nasıl olduğu sorunsalından yola çıkarak turizm planlamalarının 
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betimsel analizinden ziyade eleştirel bir bakış açısı getirmeye 

çalışmaktadır. 
 
5. BULGULAR 

Yapılan çalışmalara ve kaynaklardan elde edilen sonuçlara bakıldığında 

aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. Dünyada ender bulunan, Mars 
gezegeninin yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri olan Salda Gölü 

Tabiat Parkı’nın festival yapılabilecek, 7 gün / 24 saat kullanılabilecek 

nitelikte millet bahçesi yapılması, yıllık ziyaretçi sayısını artırmaya yönelik 

bir projedir. Bu durum, yani ziyaretçi sayısının artması, Bakanlığın kendi 

web sayfasında olumsuzluk olarak kabul ettiği “antropojenik baskıyı” daha 

da artıracaktır. Çünkü koruma alanlarında turizm amaçlı ziyaretçi sayısının 

artırılması, festival düzenlenmesi gibi kontrolü zor olan uygulamalar 

sonucunda atık su ve çöp kirlenmesi, doğal peyzajının bozulması, gürültü 

ve ışık kirliliği, araç tekerlekleri ve insanların yürümeleri ile toprak 

sıkışması ve bitki örtüsünün yok olması gösterilebilir. Salda Gölü’nde 

millet bahçesi yapma hedefi her şeyden önce millet bahçesinin tanımına ve 

amaçlarına uymamaktadır. Millet bahçeleri, Salda Gölü gibi zaten güncel 

haliyle doğa harikası olan alanlarda değil, rant uğruna betonlaşan ve bu 

nedenle nefes alamayan yoğun şehir merkezlerinde, nefes alacak alanlar 

tasarlayarak kamu yararı oluşturmak hedefiyle ortaya çıkmıştır. Salda 

Gölü’nde millet bahçesi yapmak kamu yararı oluşturmadığı 

gibi “antropojenik baskıyı” artıracağından göl ve karasal alanı üzerinde 

olumsuz etkilere yol açacaktır (Sönmez, 2020). Salda Gölü’nde millet 

bahçesi yapma hedefi her şeyden önce millet bahçesinin tanımına ve 

amaçlarına uymamaktadır.  
Salda Gölü ile ilgili en çok haber yapılan yıl ise 814 haber ile 2020’dir. 

Bu durumun, NASA’nın Salda Gölü ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar 

ve akabinde hızla artan turist sayısı ile birlikte bölgeye yapılması planlanan 

“Millet Bahçesi” projesi ile ilgili gelişmelerden ötürü olduğu 

düşünülmektedir (Kasaroğlu, 2021). Basında da yer alan örnekler 

incelendiği zaman millet bahçesinin Salda Gölü açısından sonuçların 

olumsuz olacağı aşikârdır. Gazetelerde çıkan bazı haberler aşağıda birebir 

alıntılanmıştır. 
"Salda'nın içine girdiğiniz zaman değil, dışarıdan baktığınız zaman 

mutluluk veren bir görüntüsü var. Bunu kullanmamız lazım. Ama kapalı göl 

olduğu zaman içeriye girişi arttırırsak, doğal olarak burası kirlenecek ve 
bu güzelliğini kaybedecek (Birgün Gazetesi, 29.05.2021). 

"Hani millet bahçesinde keklerle, çaylarla yatıp yuvarlanacaktık. Şimdi 

girişinden bile para aldığınız bu projeyi millete nasıl 

açıklayacaksınız" (Cumhuriyet Gazetesi, 24.05.2022). 
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"Salda Gölü millet bahçesi ve millet bahçesine ait sosyal donatılar 

inşaatları ve altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihalesi 31 Temmuz 2019'da 

yapılmıştı. Geçen yıl 1 milyon 300 bin kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü'nün 

önümüzdeki yıllarda da ziyaretçi akınına uğrayacağı beklenmektedir. 

Gelen ziyaretçilerin gölün doyumsuz seyirliğini yaşayabilmeleri için göl 

kenarında kalış sürelerini uzatarak, sosyal donatı ve gölden uzak noktada 

yapılacak, millet bahçesi ile bu seyirlik anlar uzatılmış olacaktır. Tamamen 

gölü ve çevresini koruma amacı güdülerek yapılan projelere son şekli 

verildi…” (CNN Türk, 03.03.2020). 
“Bu kadar değerli bir tabiat harikası ekosistemin çevresi ile birlikte 

mutlak olarak korunması, kirletilmemesi, kıyılarına hiçbir tesis 

yapılmaması gerekmektedir” (odatv4.com, 24.04.2020). 
 

 
Kaynak: https://www.odatv4.com/makale/salda-simdi-olum-kusuyor-24042002-182752 
(Erişim tarihi: 06.09.2022). 

 
“Gölün, millet bahçesi yapılan bölümündeki beyaz renkli kumların 

renginin değiştiği, Milli Park kıyılarındaki kumların ise doğal rengini 

koruduğu görüldü” (T24 İnternet Gazetesi, 29.05.2021). 
“Salda Gölü’nde yapımı devam eden millet bahçesi çalışmaları 

sırasında suyun ve kıyıdaki kumların rengi değişti” (Gazete Duvar, 

29.05.2021). 
“Tepkilere rağmen millet bahçesi yapılan Salda Gölü’nde kumların 

rengi değişti” (Yeşil Gazete, 31.05.2021). 

https://www.odatv4.com/makale/salda-simdi-olum-kusuyor-24042002-182752
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Kaynak: https://ekolojibirligi.org/salda-golunde-korkutan-manzara-30-metre-cekildi-
gol-kiyisinda-adaciklar-ortaya-cikti (Erişim tarihi: 04.09.2022). 

 
Burdur Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Burdur İli 2019 

Yılı Çevre Durum Raporu’nda Salda’ya ilişkin “Dünya’da Mars gezegenin 

yüzey özelliklerini (magnezyum yüklü beyaz kayalar) taşıyan Dünya’daki 

iki bölgeden birinin Salda Gölü olduğunu göstermektedir”. Ayrıca raporda 
endemik bitki türlerinden biri olan “EbenuspisidicaHuber-Mor. & Reese 
(Dirmilmorgeveni)” diye adlandırılan bitkiye ilişkin “Salda Gölü 
civarındaki turistik tesislerden ve ziyaretçilerden zarar görme ihtimali 
yüksektir” denilmektedir (Ekolojibirliği, 07.06.2021). 

Günümüzde çoğu ülke tarihi değer ve doğal ortamın aşırı ziyaretçi 

akımıyla karşı karşıya kalmaları üzerine önlem almaya çalışırlarken, Salda 
Göl’ünde yapılan millet bahçesinin bölgeye verebileceği tahribatın geri 

dönüşümü imkânsızdır. Bundan dolayı doğaya insan müdahalesinin az 

olması ya da hiç olmaması istenilen bir durumdur. Salda Gölü ve 

çevresindeki rant uğruna yapışan millet bahçesi ve turizm amaçlı tesisler 

yapılmasından vazgeçilmemesi halinde bölgedeki fauna, flora ve endemik 

türlerin yok olacağı bir gerçektir. Bunlar yok olduğu takdirde bir daha telafi 

edilemez (Sönmez, 2020).  
Salda Gölü ve Yeşilova turizmi ile ilgili yapılan çalışmalar, yayınlar ve 

internet haberlerin çoğunluğundaki ortak sonuç Salda Gölü’nün aşırı talep 

görmesinden kaynaklanan doğal güzelliğinin zamanla bozulabileceği 

gerçeğidir. Yerel halk ve turizme bölgede yön veren aktörlerin bozulmanın 

önüne geçebilmek adına yapacakları plan ve politikaları en kısa zamanda 

uygulamalıdırlar. Sürdürülebilirliğin sağlanması açısından plan ve 

programların uygulanması önem arz etmekte ve yerel halk desteğine 

ihtiyaç duymaktadır. 
 
 
 

https://ekolojibirligi.org/salda-golunde-korkutan-manzara-30-metre-cekildi-gol-kiyisinda-adaciklar-ortaya-cikti
https://ekolojibirligi.org/salda-golunde-korkutan-manzara-30-metre-cekildi-gol-kiyisinda-adaciklar-ortaya-cikti
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6. SONUÇ VE TARTIŞMALAR 
Burdur ili Yeşilova ilçesi sınırları içinde yer alan Salda Gölü’nün sahip 

olduğu doğal coğrafi özellikleri nedeniyle, özellikle 2016 yılından sonra 

yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi göstermesini sağlamıştır. Salda 

Gölü’nün kendisi ve çevresindeki doğal ve kültürel özelliklerin ülkemiz 

için bir turizm potansiyeli taşıdığı ortadadır. Bu tarihten itibaren gerek 

yönetimlerin gerekse özel işletmelerin ilgi odağı haline gelen Salda Gölü 

ve çevresi uygulanan yanlış politikalar sayesinde gün geçtikçe tahribata 
uğramaya başlamış ve telafisi mümkün olmayan bir döngüye edilmesi 
sonuçlar ortaya çıkmıştır. Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2019) 

verilerine göre, Salda Gölü’ne 2018 yılında 689.730 ziyaretçi gelmiştir. 

2019 yılında 1.795.032 ziyaretçinin göl alanını turizm ve rekreasyonel 

amaçlı olarak kullanmıştır. Salda gölüne 2019 yılında 1.795.032 olan 
ziyaretçi sayısının 570.000 ile sınırlandırılması ve anlık kişi kapasitesi 

sayısında 540 kişi olacak şekilde bölgeye girişlerin kontrolü sağlanmıştır 

(CNN Türk, 19.03.2021). Yıllar itibarıyla aşırı bir turist talebiyle karşı 

karşıya kalan bölge 2019 yılı sonunda bir kapasite sınırlaması getirilmiş 

olsa bile bu tarihten sonra da millet bahçesi projesiyle de gölün ve 

çevresinin doğal ortamı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış ve bu 

bölgede artan yatırımlarla birlikte Salda Gölü’nün ekolojik dengesi 

bozulmaya başlamıştır. 
Literatürde de vurgulandığı gibi bir bölgede turizm faaliyetlerinin 

başarılı olması için yerel halkın tam desteği gerekmektedir. Lakin 

gelişmekte olan ülkelerde halkın tam desteği demek sadece bölgenin seçkin 

sınıfının turizmi desteklemesi anlamına gelir ki bu da sürdürülebilir 

kalkınmanın ve sürdürülebilir turizmin gerçek hedefleri ile 

uyuşmamaktadır (Tosun ve Jenkins, 1998; Kervankıran vd., 2022). Onun 
için sadece politikacılar değil bunun yanı sıra üniversiteler, bilim insanları, 

sivil toplum örgütleri ve ilgili meslek odaları temsilcilerinden oluşacak bir 

grubun karar verme aşamasına katılması şarttır. Ayrıca bu alanın doğasını 

korumaya ve uzun yıllar ekosisteminin devam etmesine yönelik 

planlamalar ve politikalar belirlenmelidir. 
Öncelikle yapılmakta olan millet bahçesi projesinden acilen vazgeçilip 

yeni yapılacak olan planlarda, sit alanı, tabiat parkı, sulak alanlar ve özel 

çevre koruma alanları içerisinde yaban hayatını olumsuz etkileyecek her 

türlü üstyapı ve altyapı planlamasından kaçınılmalı, karasal ve su alanı 

ekosistemi korumaya yönelik önlemler geliştirilmelidir. 
Bu çalışma doğayı korumak ve bu halleriyle gelecek nesillere bırakmak 

amacıyla şu an alınan politik kararların sorgulanması ve tartışılıp en iyi 

stratejinin benimsenmesi gerekliliği ortaya koymaktadır. Aşırı turizm 

talebiyle bölgenin tahribatını hızlandırmak yerine sürdürülebilir turizmin 
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politikaların benimsenmesi ve gelecek nesillere şu anki doğal haliyle 

bölgelerin bırakılması amaçlanmalıdır.  
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ÖZET 
Bu çalışmada kırsal turizm kapsamında değerlendirilen aromatik turizm 

kavramı ele alınmıştır. Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan İncirköy, 
aromatik turizmin geliştirilmesi açısından zengin kırsal alanlara sahiptir. 

Dolayısıyla İncirköy ’ün aromatik turizm potansiyelinin 
değerlendirilmesi, çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışmada 

nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme 

sonucunda elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma 

sonucuna göre İncirköy ‘ün yeterli sayıdaki aromatik bitki tarlasına sahip 

olması, yöre halkının daha önce turizmde çalışmış olması, Fethiye’ye 

yakın olması, tur operatörleri için yeni turistik ürün oluşturması açısından 

aromatik turizm potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Alternatif turizm, Aromatik turizm, İncirköy. 
 
 

EVALUATION OF AROMATIC TOURISM POTENTIAL 
WITHIN THE SCOPE OF RURAL TOURISM: THE CASE OF 

FETHIYE INCIRKOY 
 
ABSTRACT 
In this study, the concept of aromatic tourism, which is evaluated within 
the scope of rural tourism, is discussed. İncirköy, which is located in 

Fethiye district of Muğla, has rich rural areas in that the development of 
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aromatic tourism. Therefore, the evaluation of the aromatic tourism 
potential of İncirköy constitutes the main purpose of the study. Interview 
technique, which is one of the qualitative research methods, was used in 
the study. The data obtained as a result of the interview was applied to the 
descriptive analysis. In the research, it was concluded that İncirköy has a 
sufficient number of aromatic plant areas, the local people have tourism 
experience, the region is close to Fethiye, the aromatic plant areas in the 
region create new touristic products for tour operators, and it has been 
concluded that this region has aromatic tourism potential. 
Keywords: Alternative tourism, Aromatic tourism, İncirköy. 
 
1. GİRİŞ  

Günümüzde son dönemde yaşanan pandemi koşulları nedeniyle, 

turistik talebin kırsal alanlara doğru dönüşmesine bağlı olarak, dünya 

genelinde her geçen gün doğa temelli turizm türlerinin gelişim 

gösterdiğini söylemek mümkündür. Doğa temelli turizm türlerinin alt 
formlarından olan kırsal turizm, kırsal yörelerin ekonomik, sosyal, politik, 

coğrafi ve beşeri yapısına uygun olarak gelişim göstermekte, geliştiği 

yörenin iklimine göre yılın her ayı ve her mevsimi gerçekleşebilir özellik 

göstermektedir. Kırsal turizm hem doğal kaynakların rasyonel 

kullanımına olanak vermekte hem de yöreye özgü kültürel kaynakların 

korunmasını ve devamlılığını sağlamaktadır. Aynı zamanda yöre halkının 

ekonomik ve sosyal refahının gelişmesinin önünü açmaktadır (Akıncı 

Ekiztepe, 2021: 77). Bu bağlamda kırsal turizmin, kırsal kalkınmanın 

bileşenlerinden olan tarımsal sektör ve kırsal sanayinin gelişmesini 
gerçekleştirmeye yönelik en önemli araçların başında geldiği 
söylenmektedir. Tarım sektörünün kalkınmasına ilişkin ilk akla gelen, 
tarımsal üretim faaliyetlerinde kaliteli ürün üretimi, sonrasında ise 

tarımsal üretime bağlı olarak gelir artışının sağlanmasıdır. Kırsal 

sanayinin kalkınması, kırsal alanlarda hammadde halinde bulunan doğal 

kaynakların (tıbbı ve aromatik bitkiler, tarımdan elde edilen işlenmemiş 

ürünler, su ürünleri vb.) işlenerek ürün haline getirilip, pazarlarda 
satışının yapılmasına ilişkin faaliyetlerin bütününü kapsar. Kırsal turizm 
ise kırsal alanlarda tarıma ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirildiği, tarım 

sektörünün yanında turizm arz kaynaklarına bağlı olarak gelişen bir 

turizm çeşididir. Dolayısıyla kırsal turizmin kırsal kalkınmanın 

sağlanması noktasında öncülük eden bir faaliyet alanı olduğu ifade 

edilmektedir (Uçar vd., 2010: 4-5). 
Kırsal turizmin kırsal yörelerde gelişmesi, kırsal alanlarda yaşayan 

kırsal yöre halkının, tarımsal üretimdeki azalmayla birlikte düşen hayat 

standartlarını yükseltmekte, farklı sektörlerde iş bulma ümidiyle kentsel 

alanlara olan göçü azaltmakta, yeni istihdam olanakları oluşturmakta, bir 
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başka ifade ile kırsal yörenin ve kırsal yöre insanının sosyo ekonomik ve 
sosyo kültürel kalkınmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca kırsal turizm, 
kırsal alanların altyapılarının geliştirilip iyileştirilmesine katkı sağlamakta 

ve kırsal kadın girişimciliğinin önünü açmaktadır. Kısacası kırsal turizm, 

“tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde tarım faaliyetlerinin yanı 

sıra turizm sektörüne bağlı olarak gelişen bir turizm türü” olarak ifade 
bulmaktadır (Çeken vd., 2012: 14). Dolayısıyla kırsal turizmi, kırsal 

bölgelerde turistik amaçla gerçekleştirilen, kırsal faaliyetleri içerisinde 

bulunduran kavram olarak nitelendirmemiz mümkündür.  
Kırsal turizmin en önemli özelliği, yıl içerisinde dört mevsim turizm 

faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesidir. Kırsal turizme ilişkin etkinliklere 

bakıldığında doğa temelli organik bitki türleri ve ürünlerle ilgili 

faaliyetler, kırsal alanlara ilişkin turistik amaçlı geziler, el sanatları, 

gastronomi ve kırsal alanlarda gerçekleştirilen birçok festivaller olduğunu 

söyleyebiliriz. Tarımsal anlamda üretim faaliyetlerinin yanı sıra, yol 
kenarlarında yerel ürün satışları, kendin topla uygulamaları, yerelde 

üretilen ürünlere ilişkin hediyelik eşya yapımı ve yöresel ürünlerin 
tüketilmesi faaliyetleri de kırsal turizm etkinlikleri içerisinde yer 

almaktadır (Demirtaş ve Demirtaş, 2021: 33). 
Tüm bu açıklamalar değerlendirildiğinde kırsal turizm, doğa temelli 

turizm türlerinden olan aromatik turizmin temelini oluşturmaktadır. 

Aromatik turizm, aromatik bitkilerin yoğun olduğu bölge ve yörelere 

seyahatlerin yapılması, buralarda yeme içme faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi, aromatik bitkiler arasında fotoğraf çekme, gezip görme 

vb. deneyimler sunması açısından kültürel bir zenginlik olarak 

görülmekte ve çekicilik unsurunu bünyesinde barındırarak doğa temelli 

turizm destinasyonlarının ortaya çıkmasında önemli bir turistik arz 

kaynağı oluşturmaktadır (Silva ve Carvalho, 2013: 610).   
Buradan hareketle söz konusu bu çalışmanın amacı, Muğla-Fethiye’de 

yer alan İncirköy ‘ün kırsal turizm kapsamında yer alan aromatik turizm 
potansiyelinin değerlendirilmesidir. Fethiye-İncirköy ‘ün çalışma 

kapsamında değerlendirilmesinin nedeni, aromatik bitki türlerinin 
yetiştirilip turizm amaçlı kullanılabilmesi açısından zengin arz kaynağına 

sahip olmasıdır. Literatürde aromatik turizm kavramına ilişkin 

çalışmaların yeterli olmadığı görülmektedir. Bu noktada, değişen turizm 

talepleri karşısında aromatik turizm olgusunun yaygınlaştırılması ve 

literatürdeki boşluğun giderilmesi, bu çalışmanın özgünlüğünü ortaya 

koymaktadır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Kırsal alanlarda gerçekleştirilen tarıma yönelik faaliyet ve 

uygulamaların turizm sektörüne bağlı olarak geliştirilmesi, yerel 

ekonomilerin canlanmasında etkili olmuştur. Kırsal turizmin bir parçası 

olarak doğa temelli turizm kapsamında değerlendirilen bitki tür ve 
çeşitliliği, turizm açısından büyük önem arz etmektedir. Değişen turist 

taleplerine yönelik olarak turizm amaçlı değerlendirilerek turistik 
etkinliklere konu olmaktadır (Demirtaş ve Demirtaş, 2021: 32). Literatür 

çalışmalarına bakıldığında “tıbbi ve aromatik” bitkilere ilişkin birçok 
çalışma bulunduğu görülmekte; tıbbi bitkilerin daha çok hastalıkların 

tedavi edilmesinde ve kişisel bakım ve beslenme amaçlı kullanıldığı, 
aromatik bitkilerin ise güzel tat vermeleri açısından yiyecek ve 
içeceklerde ve hoş koku vermeleri açısından parfüm, temizlik maddeleri 

ve kozmetik sektöründe daha çok tercih edilmekte olduğu belirtilmiştir. 
Aromatik bitkiler, turizm sektöründe de turistler tarafından ilgiyle 

karşılanmaktadır. Aromatik turizmin çıkış noktası, otantik yaşamlara ve 

doğal ürünlere olan ilginin artmasıdır. Aromatik turizm, aromatik 
bitkilerin (gül, lavanta, kekik, adaçayı, zambak, defne, rezene, lale vb.)  
yetiştirildiği bölge ve yörelere yapılan seyahatler ve konaklamaların yanı 
sıra kırsal turizmin bir parçası olarak aromatik bitkilerin ekim, dikim ve 
yetiştirilme sürecinde yer alma, gezip görme, yeme içme, aromatik 

bitkilerle yapılan ürünleri (parfüm, sabun, kolonya, krem, aromatik yağlar 

vb.) satın alma ve deneyimleme imkanı sunan turizm çeşidi olarak ifade 
edilebilir (Cesur vd., 2021: 1064). 

Aromatik turizm, yetiştirilen aromatik bitkiler aracılığıyla bölgenin 

veya yörenin yerel kimliğinin ve kültürünün tanıtılmasına imkân 
sağlamaktadır. Örneğin; İranlılar tarafından büyük öneme sahip olan 

safran bitkisi, yetiştirilme koşulları ve ekonomik bakımdan oldukça 

değerli olup, ‘çölün altını’ olarak isimlendirilmiştir. Çöl ortamında 

bulunan bu bitkinin çiçeği, sabahın erken saatlerinde etrafa hoş bir koku 

bırakmaktadır. Birçok turistin ilgi odağı olan safran çiçeği sayesinde, 
yetiştirildiği bölgelerde sürdürülebilir turizm, eko turizm, gastronomi 

turizmi, botanik turizm ve aromatik turizm faaliyetleri uygulanarak turizm 
hareketlerinin bölgesel anlamda dinamikliği ve sürdürülebilirliği 

sağlanmaktadır (Farhadi Andarabi ve Tunç Hassan, 2017: 7). Aromatik 
turizm, bitkilerin yetiştirildikleri yörelerde üretim ve satış yoluyla büyük 

gelir elde edilerek o yörenin kalkınmasına katkı sağlanmaktadır. 
Ülkemizde de Hatay Antakya yöresi için, defne yaprağı, defne sabunu, 

defne yağı ve şampuanı vb. ürünler aromatik turizm için büyük önem arz 

etmektedir. Türkiye’nin ilk tıbbi ve aromatik bitki müzesi Antakya’da 

bulunmaktadır (Doğaner, 2019: 89). Dünya’da ve Türkiye’de gül 

üretiminin merkezi olarak bilinen Isparta ili de aromatik turizm açısından 
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büyük öneme sahiptir. Çeşitli bölgelerden Isparta yöresine seyahat 
acenteleri aracılığıyla turlar düzenlenmesi, yöreye gelen turistlerin, gül 

bahçelerinde fotoğraf çekme, gül toplama ve güllerden yağ çıkarma 

süreçlerinde bulunmaları, turistlere benzersiz bir deneyim sağlamaktadır 

(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017). Güllerin yanı sıra son zamanlarda 

üretiminde artış sağlanan lavanta ve zambak, çevrede yaratmış olduğu 

görsel güzelliklerle de hasat zamanlarında yerli ve yabancı olmak üzere 

binlerce turistin ilgi odağı olmaktadır. Bu özelliğiyle Türkiye ve 

Avrupa'nın en büyük lavanta bahçeleri arasında bulunan Burdur ilindeki 
Akçaköy Lavanta Deresi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. 
2018’de yöreye ziyaretçi olarak gelen turist sayısının 300 bin civarında 

olduğu ve aralarında daha önceki yıllarda yöreye ziyarette bulunan Rus 
turistlerin de yer aldığı bilinmektedir (Cesur vd., 2021: 1067). Benzer 
şekilde Muğla’nın Fethiye ilçesi İncirköy’de Gıda Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından başlatılan “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi” 

kapsamında yörede bulunan yerel halka kekik, lavanta ve adaçayı tarlaları 

oluşturmak için fideler dağıtılmış ve ekimi sağlanmıştır. Bunların bakımı 

için kurslar düzenlenmiş ve kursları tamamlayan kursiyerlere sertifikalar 

verilmiştir. Burada amaç, bölgenin ve yörenin kırsal refahını artırabilmek 

amacıyla kırsal yerel kalkınmanın gerçekleşmesinde mevcut kırsal turistik 

arzı, net faydaya dönüştürmektir. 
 
3. ARAŞTIRMANIN UYGALAMA ALANI (İNCİRKÖY) 

İncirköy Muğla’ya 163 km., Fethiye’ye ise 17 km. uzaklıktadır. 

İncirköy ‘ün ekonomisi hayvancılık ve aromatik bitki üretimine 

dayanmaktadır. Tarihi Likyalılara kadar uzanan ve Osmanlı döneminden 

kalma taş evleri hala kullanılan İncirköy’e ismini veren incir ile birlikte 

aromatik ve tıbbi bitki üretimi köyün çehresini değiştirmektedir (Fethiye 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2021). 
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Resim 1: Fethiye İncirköy Mahallesi Nüfusu 

 
Kaynak:(https://www.nufusune.com/176357-mugla-fethiye-incirkoy-mahallesi-nufusu. 
(Erişim Tarihi: 21.07.2022). 

 
İncirköy ‘ün nüfusu 1068 kişi olup, nüfusun %52’si erkek, %48’si ise 

kadın olup kilometre kareye yaklaşık 73 kişi düşmektedir. 
 
Resim 2: İncirköy Mahallesi Genel Bilgileri 

 
Kaynak: (https://www.nufusune.com/176357-mugla-fethiye-incirkoy-mahallesi-

nufusu. (Erişim Tarihi: 21.07.2022). 

 
Özellikle 2018’de başlatılan “Türkiye’nin Tıbbi ve Aromatik Merkezi 

Projesi” ile birlikte İncirköy nüfusunun artış gösterdiği görülmektedir. 

https://www.nufusune.com/176357-mugla-fethiye-incirkoy-mahallesi-nufusu
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Nüfusunun yaklaşık %70’i tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapmaktadır. 
Tablo 1’de 2018’den itibaren hibe edilen fide sayısı ve dikilen alan 

gösterilmektedir. 
 
Tablo1: Hibe Edilen Fide Sayısı ve Dikilen Alan 

Yıl Kişi Sayısı Fide Sayısı Alan 
2017 8 43.000 22 dekar 
2018 39 93.000 45 dekar 
2019 102 355.000 175 dekar 
2020 Pandemi nedeniyle fide dağıtımı yapılamamıştır. 
2021 31 450.000 224 dekar 
2022 126 795.000 394 dekar 
Toplam 306 1.736.000 860 dekar 

Kaynak: Tablo Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgilerden 
derlenmiştir. 

 
Tablo 1 incelendiğinde 2017’den 2022’ye kadar fide dağıtımının 

yaklaşık 18 kat arttığı anlaşılmaktadır. Buna paralel olarak 2017’de 8 
kişiyle başlayan fide alımının, 2022’de 126 kişiye çıktığı görülmektedir. 

2020’de pandemi sebebiyle fide dağıtımı yapılmamıştır. 
 
4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin 

tercih edilmesinin nedeni, önceden hazırlanan yapılandırılmış veya yarı 

yapılandırılmış soruların bulunduğu taslak üzerinden sistematik ve 
karşılaştırılabilir veriler elde edebilme imkânı sunmasıdır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2018: 97). Literatürdeki benzer çalışmalardan elde edilerek 

oluşturulan soru havuzu içerisinden çalışmanın amacı doğrultusunda 

görüşme formu hazırlanmıştır. Araştırma sorularının geçerliliği ve 

güvenirliliği açısından “Alan Uzmanı Formu” oluşturulmuş ve 

oluşturulan form, alan uzmanlarına gönderilmiştir. Dil bilgisi ve anlatım 

bozukluğu açısından bir uzmana, araştırma sorularının nitel çerçevede 

değerlendirme açısından iki alan uzmanına ve aromatik turizmi açısında 

üç alan uzmanına gönderilmiştir (İlal ve Yılmaz, 2021; Cesur vd., 2021). 
Uzman görüş formu uygun, kısmen uygun ve uygun değil olarak açık 

uçlu sorularla düzenlenmiştir. Alan uzmanlarının geri dönüşü sonrası 

soruların sade ve anlaşılır olması, yönlendirme sorularının düzenlenmesi 

ve yeni soru önerileri ile birlikte nihai soru formu hazırlanıp 

görüşmecilere uygulanmıştır. Nihai görüşme formunda 17 soru 

bulunmaktadır. Görüşme sorularında geçerliliği için ilk olarak köy 

muhtarı ile pilot görüşme yapılmıştır. Sorularda sorun olmaması üzerine 

görüşmelere geçilmiştir. Veri toplamak için İncirköy muhtarı ile iletişime 
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geçilerek aromatik bitki üreticilerine ulaşılmış ve bu kişilerle Temmuz 

2022’de yüz yüze görüşme yapılmıştır. Görüşmeler, ortalama 35 dakika 
sürmüştür. Araştırmada elde edilen veriler, doküman haline getirildikten 
sonra nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analize tabi tutulmuştur. Bu 
bağlamda veriler, betimsel analizin çerçeve oluşturma, çerçeveye göre 

verilerin işlenmesi, bulguların tamamlanması ve bulguların yorumlanması 
aşamaları (Yıldırım ve Şimşek, 2018:152) uygulanarak sonuca 
ulaşılmıştır. 

Katılımcılardan elde edilen bulguları doğrudan alıntılarla desteklemek 

için üreticilere Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, Ü5, Ü6, Ü7 ve Ü8 kodları verilmiştir. 
 
5. BULGULAR 

Fethiye İncirköy’de üreticilerle görüşme gerçekleştirilmiştir. Tablo 3’e 

göre katılımcıların çoğunluğunun aromatik ve tıbbi bitki üretimi öncesi 

turizmle uğraştığı görülmektedir. Katılımcıların yaş ortalaması 49,75’tir. 
Katılımcılardan 6’sı lise mezunu, 2’si ise ilkokul mezunudur. 
Katılımcıların yarısı aromatik ve tıbbi bitki üretimine 2018’den sonra 
başladığını belirtmiştir. 1 kişi 2019’da, 3 kişi ise 2018’de başlatılan 

“Türkiye’nin Tıbbi ve Aromatik Merkezi” projesinden önce başlamıştır. 
 
Tablo 3: Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler 

Katılımcılar Önceki 

Mesleği 
Cinsiyet Yaş Eğitim Kaç Yıldır 

Aromatik Bitkilerle 
Uğraştığı 

Üretici 1 Turizm Erkek 46 İlkokul 2019 
Üretici 2 Emekli Erkek 60 Lise 2017 
Üretici 3 Turizm Kadın 34 Lise 2018 
Üretici 4 Turizm Erkek 48 Lise 2018 
Üretici 5 Emekli Erkek 55 Lise 2018 
Üretici 6 Emlakçı Erkek 45 Lise 2015 
Üretici 7 Turizm Erkek 71 Lise 2015 
Üretici 8 Turizm Kadın 39 İlkokul 2018 

 
Katılımcılara genel olarak İncirköy ’deki aromatik turizm 

potansiyeline ilişkin sorular yöneltilmiştir. Sorular birbirini tamamlayıcı 

nitelikte olup, katılımcıların aromatik ve tıbbi turizmle nasıl 

karşılaştıkları; aromatik turizm hareketliliğinin istihdama etkisi; 
ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin neler olduğu gibi sorulara 
cevaplar aranmıştır. Bu sorulara verilen cevaplar aşağıdaki gibidir: 

a) Aromatik Turizmle Tanışma: Katılımcıların verdikleri cevaplara 

bakıldığında Ü3, Ü4, Ü5, Ü6 ve Ü8 İlçe Tarım Müdürlüğünün desteğiyle 

aromatik turizmle tanıştıklarını; Ü2 ve Ü8 araştırma yaparak; Ü2 ise 
merak nedeniyle bu turizme başladığını belirtmiştir. 
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Ü2: Araştırmalar yaptık. Araştırmalar neticesinde Türkiye'nin değişik 

yerlerinde tıbbi ve aromatik bitkilerin o köylere o yerleşim yerlerine olan 
faydalarını araştırdık, bulduk ve neticede turizme de katkısını da gidip 

yerleri yerinde görerekten köyümüze yaptık. 
Ü8: Fide dikiminden sonra ürünlerin sadece yaş veya kuru halde 

satılışından değil aynı zamanda ziyaretçilere katma değerli ürünler 

sunarak da gelir kazabileceğini gördük. Bu şekilde başladık. 
Ü1:…… oradan insanların bir merak olduğunu anladım. Yani 

aromatik turizmle tanışma bu şekilde. 
b) Aromatik Turizmin İncirköy’e Katkısı: Katılımcıların tamamı 

aromatik turizmin İncirköy’e ekonomik, sosyal ve çevresel katkısı 

olduğunu belirtmiştir.  
Ü7: Kesinlikle düşünüyorum. Konum itibariyle Fethiye gibi turistik bir 

yere bu kadar yakın olması nedeniyle tanıtımının daha fazla olması 

sonrasında daha da katkı sağlayacaktır. 
c) İstihdama Katkısı: Katılımcıların tamamı aromatik turizmin 

yörede gelişmesinin İncirköy’ün istihdamını olumlu ölçüde etkilediğini 

belirtmiştir. Köyün büyük çoğunluğu, 2018 öncesi Fethiye’de turizmde 

çalışırken şu an köyün büyük çoğunluğunun aromatik bitki üretimiyle 

uğraştığı belirtilmiştir. Ayrıca kadın istihdamının artmasına katkı yaptığı 

belirtilmiştir. 
Ü3: Kesinlikle sağlıyor. Şöyle ki 5-6 yıl önce köyün yarısı turizmle 

uğraşıyordu. 2018’de köyün yüzde 70 bu işle uğraşıyor. Artık Fethiye de 

turizmde çalışan az. Çoğumuz köyümüzde kaldık aromatik bitkilerle 
uğraşıyoruz. 

Ü5: Köylülerin çoğu Fethiye de turizmde çalışıyordu. Kadınlar kat 

hizmetlerinde erkekler ya garsonluk yapıyordu ya da bahçıvanlık 

yapıyordu. Aromatik turizm ile bu kişiler köyde kaldı kendi tarlalarında 

üretim yapmaya başladı. 
Ü6: Özellikle kadın istihdamı sağlıyor. Tüm üreticilerin yüzde 40’ı 

kadınlardan oluşmaktadır. 
d) Farklı Yöreden İstihdam Katkısı: Katılımcıların verdikleri 

cevaplara bakıldığında yöre dışından sadece hasat ve dikim dönemlerinde 

civar köylerden kadınların geldiği belirtilmiştir. 
Ü8: Günü birlik civar köylerden gelenler var. Hasat dönemi ve dikim 

dönemi geliyorlar. Hatta onlar için konteyner bile aldık. 
Ü3: Bazen yetişemediğimizde yakın köylerden kadınlar geliyor. 
e) Aromatik Turizme Yapılan Yatırımlar: Verilen cevaplar 

incelendiğinde tüm katılımcılar İncirköy’de aromatik turizme yönelik 

yatırımların pandemi nedeniyle ilerleyemediğini, yapılması planlanan 

bitki işleme tesisinin bir an önce yapılmasının beklendiği belirtilmiştir. 
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Ü4: Köyümüzün konumu çok güzel. Denizli yolu üzerinde ayrıca 

Fethiye’ye 17 km uzaklıkta. Yeni başlayan bir proje ancak pandemi araya 
girmesine rağmen yatırımlar devam etmekte. Aromatik bitki işleme tesisi 
kurulması çok iyi olacak. 

f) Diğer Sektörleri Etkilemesi: Katılımcılardan Ü1, Ü3, ve Ü7 

yeme içme sektörünün arttığını; Ü2, Ü3, Ü4, Ü5 ve Ü6 ulaşım sefer 

sayısının arttığını ve Ü8 ise hediyelik eşya sektörünün arttığını 
belirtmiştir. 

Ü2: .. Ulaşım, ulaşım tabi çoğaldı. Ulaşım çoğaldığında ne oluyor, 

ulaşımı kullanan kişiler para kazanıyor. 
Ü3:Biz çalıştıkça lokantalar daha fazla artık burada. Hani bir tane 

lokanta vardı 3-4e çıktı onlar da hani gelen yabancılar gezmeye gelenler 

falan uğradılar. Şey yaptılar yani herkes bir faydalandı turizmden. 
Ü8: Fethiye’den bir tane işletme ile anlaştık. Düğün için hediyelik eşya 

için ya da turistler için fileye lavanta adaçayı koyup satıyoruz. 
g) Yerli Yabancı Turist Artışı: Genel olarak bakıldığında verilen 

cevaplarda Ü1, Ü2, Ü3 ve Ü5 sadece yerli turistte artış olduğunu, Ü4, Ü6, 
Ü7 ve Ü8 ise sadece festival ve hasat döneminde yerli turist geldiğini 

belirtmişlerdir. 
Ü5:.. Sadece bir acente haftada 1gün taş yerli turist getiriyor. 
Ü6: Sadece hasat dönemlerinde gelenler oluyor. Onun dışında planlı 

bir etkinlik veya gezi olmuyor. 
h) Aromatik Turizmin Altyapıyı Etkilemesi: Ü1, Ü3 ve Ü4’ün 

cevaplarından henüz tam olarak altyapının etkilenmediği, sadece planlar 
yapıldığı anlaşılmaktadır.  

Ü1: Alt yapıda gelişim olmadı. 
Ü2, Ü5, Ü6, Ü7 ve Ü8 ise altyapının olumlu yönde etkilendiğini, 

aromatik turizm sayesinde köylerine su gideceğini belirtmişlerdir. 
Ü7: Köyümüzde su yok malasef. Yer altında nehirler var. Kuyu 

kazamıyoruz. 11km uzaklıktan su getirecek. Suyun gelmesiyle turizm 
daha da artar. 

i) Yerel Halkın Aromatik Turizme Yönelik Bilincinin 

Etkilenmesi: Katılımcıların verdikleri cevaplara bakıldığında Ü1, Ü4, 
Ü5, Ü6 ve Ü7 aromatik bitki işiyle uğraşanların çoğu eski turizm çalışanı 

olduğu için daha fazla kazanç elde etmek amacıyla turizmi bırakıp 

aromatik bitki turizmine yöneldiğinden bahsetmektedir.  
Ü4: Gençler için iş kapısı olacağının farkındayız. Gençlerimiz yaz 

dönemi otellerde çalışıyor. Eğer burada beklenilen gelişme olursa tüm 

köy halkı bu işle uğraşır. 
Ayrıca Ü2, Ü3 ve Ü8 ise çeşitli eğitimler sayesinde aromatik turizme 

yönelik bilincin arttığı belirtilmiştir. 
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Ü2: Incirköy'de tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda il müdürlüğümüz, 

ilçe müdürlüğü, tarım, ilçe müdürlüklerimiz, 

valilik. ondan sonra İzmir araştırma enstitüsü var tıbbi ve aromatik 

bitkiler konusunda ziraat odası bütün kurum ve kuruluşlar  bize yardım 

etti bizi destekledi bize kurslar açtılar yani ada çayı atıyorum dikilmesini 

tutuverdi yağının çıkarılması olan bütün kursları biz burada aldırdık 

vatandaşa. Yani biz burada bu işi yapıyorsa İncirköy de baya baya bir 
bilinçli yapıyoruz. 

j) Yerel Yönetim ve STK’ların Çabaları: Katılımcılardan Ü2, Ü3, 
Ü4, Ü5, Ü6 ve Ü7 olumlu cevap verirken; Ü1 ve Ü8’in ise olumsuz cevap 
verdikleri görülmektedir. Olumlu cevap veren katılımcılar fide dağıtımı, 

temel fide eğitimi gibi eğitimler verildiğinden bahsetmektedir. 
Ü3: Tarla dönümüne göre fide dağıtımı yapıldı. Sürekli eğitimler 

verilmektedir. 
Ü5: İlçe tarım ve yerel tohum derneği desteği oluyor. Bizlere eğitim 

veriyor. 
Olumsuz cevap verenler ise proje yapılıp gidiyorlar. Henüz istenildiği 

gibi olmadığı belirtilmektedir. 
Ü1:Bunlar sadece proje olarak sunuyorlar. Köylüler işte böyle olursa 

şöyle olursa bunu yaparsanız şu olur ama bir projeyi e yapıp yani işte biz 

bak buraya şu arazi ya şu tesisi yaptık. Bu tesis bu kadar para 
kazandırıyor. İşte oradaki adaçayları kesildiği zaman bu kadar para 
kazandırıyor. Böyle köylülere böyle bir şey yapamadılar. Sadece proje 

Sunup gidiyorlar. 
k) Aromatik Turizmin Çevresel Etkisi: Katılımcılardan Ü1, Ü5, 

Ü6 ve Ü7, araç trafiği yoğunluğundan dolayı olumsuz çevresel etkiye 

neden olduğundan bahsetmektedir. 
Ü5: Araç sirkülasyonundan dolayı köydeki güzel koku gidebilir. Araç 

dumanı bitkilerin üzerine sinebilir.   
Ü2, Ü3, Ü4 ve Ü8 ise olumlu çevresel etkiye neden olduğunu 

belirtmiştir. 
Ü3: Boş tarlalara fide dikimi yapıldı. Çevreye güzel bir görüntü 

sunuldu. 
l) İncirköy’de üretilen Aromatik Bitki Türleri: Tüm katılımcılar, 

aynı cevabı vermişlerdir. 
Ü7: ….öncelikle çalba denilen adaçayı, kekik lavanta.  
Ü1: Anadolu adaçayı, kekik, lavanta ve defne 
m) Aromatik Turizm Kapsamında Yapılan Faaliyetler: 

Katılımcıların çoğunun hasat zamanı bitki toplama, doğa yürüyüşü, 

festival ve düğün çekimi şeklinde benzer cevaplar verdiği görülmektedir. 
Ü1: İnsanlar genelde bitkinin yetişmesine bakıyorlar, fotoğraf 

çekiliyorlar. Bu bahçelerde işte nasıl yetiştiğini, onları öğrenmeye 
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çalışıyorlar. 
Ü2: Mesela fotoğraf çekmek için gelenler var. Görüyorum sürekli 

görüyorum bakıyorum tarlanın içerisindeler falan.  Bitki toplamak 
topluyorlar inceliyorlar.  bu neyin nesi filan soruyorlar.  

Ü5: Hasat dönemi festival, yürüş yapanlar bahçelerimizi geziyor. 
Düğün çekimine gelenler var. 

Ü7: Yürüyüş grupları İncirköy ve üzümlü arasında yürüyüş yapıyor. 

Cadianda ya giden jeep safari araçları köyümüzden geçiyor. 
İncirköy’de aromatik bitki üreticileriyle yapılan görüşmelerde elde 

edilen bulgulardan ulaşılan sonuçlar aşağıda yer almaktadır: 
 Katılımcıların aromatik turizmle tam anlamıyla tanışmaları, 

2018’de Muğla Valiliğince başlatılan “Türkiye’nin Tıbbi ve Aromatik 

Merkezi” adlı proje ile başlamıştır. 
 Katılımcıların aromatik turizmin İncirköy’e katkı sağlayıp 

sağlamadığı yönündeki sorulara verdikleri cevapların ortak özelliği, 
aromatik turizmin özellikle ekonomik, sosyal ve çevresel olarak yöreye 

katkı sağladığı yönündedir. Üreticiler aromatik turizmin gelişmesini 

istemelerine rağmen pandeminin araya girmesi ile birlikte, yapılması 

planlanan projeler ertelenmiştir. 
 Katılımcıların büyük çoğunluğu aromatik turizmin istihdama katkı 

sağladığını belirtmiştir. Önceleri Fethiye’de otellerde çalışan yöre halkı, 
aromatik turizmin gelişmesi ile birlikte yörede çalışmaya başlamışlardır. 

Ayrıca kadınların da fide hibesinden yararlanmasıyla birlikte kadın 

istihdamında da artış yaşanmıştır. 
 Hasat ve dikim döneminde İncirköy’e yöre dışından istihdam 

sağlanmaktadır. 
 2018’den başlayarak iyi bir planlama ile devam eden aromatik 

turizm yatırımlarının, araya pandemi döneminin girmesiyle durakladığı 

anlaşılmaktadır. Özellikle bitki işleme tesisi yapımına öncelik 
verilmesinin gerekliliği katılımcılar tarafından vurgulanmıştır. 

 İncirköy’de aromatik turizmin gelişmesine paralel olarak lokanta 
sayısı artmıştır. Fethiye-İncirköy arası sefer sayısı 4’ten 8’e çıkmıştır. 

Aromatik ürünler, Fethiye’deki turistik ürün satış bölgelerinde satışa 

sunulmuştur. 
 Aromatik turizme yönelik turist artışının sadece yerli turistle 

sınırlı kaldığı, bu ziyaretçilerin de genellikle hasat ve festival döneminde 

yöreye geldiği belirtilmiştir. 
 Aromatik turizmin gelişmesinin altyapı noktasında sadece köye su 

getirilmesi açısından faydalı olduğu anlaşılmaktadır.  
 İncirköy’de halkın aromatik turizme yönelik bilincinin 

gelişmesinde, yöre halkının 2018 öncesinden itibaren turizmde 
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çalışmasından dolayı, turizmden gelecek faydanın farkında olmalarının 

yanı sıra; STK’lar, Halk Eğitim Merkezi, İlçe Tarım Müdürlüğünün 

verdiği eğitimlerin de önemi büyüktür. 
 İlçe Tarım Müdürlüğü ve Yerel Tohum Derneğinin ücretsiz fide 

dağıtımının yanı sıra, doğru tarımı nasıl yapacakları konusunda eğitim ve 
fidelerde yaşanacak olumsuzluk durumunda destek vermeleri 
önemsenmektedir. 

 Aromatik turizmin çevresel etkisi olarak, araç trafiği ve araçlardan 
çıkan dumanların bitkilerin üzerine sinmesi görülmektedir. 

 Katılımcılar ve İlçe Tarım Müdürlüğünden alınan verilere göre 

köyde dikilen fidelerin yüzde 50’si Anadolu adaçayı, yüzde 30’u kekik ve 
yüzde 20’si ise lavantadır. 

 İncirköy’de aromatik turizm aktiviteleri; hasat dönemi bitki 
toplama, doğa yürüyüşü, festival ve kırsal yaşamı deneyimlemedir. 
 
6. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Turistik talebi etkileyen en önemli faktörlerden birisi, turizm olayına 

katılacak kişilerin istek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik 
olarak bölgelerin, ülkelerin ve yörelerin sahip oldukları turistik arz 

çeşitliklerine bağlı olarak gerçekleşen turistik değerlerdir (Akıncı 

Ekiztepe, 2021: 40). Bu bağlamda kırsal turizmin alt formları, turizme 
katılanların doğa temelli ihtiyaçlarının turizm yoluyla karşılanmasının 

sağlanmasında önem arz eder. Kırsal turizm Türkiye’de, yüksek turistik 

arz potansiyeli ve iklimsel çeşitliliğine bağlı olarak gelişmeye açık bir 
yapıya sahiptir. Bu avantaja rağmen kırsal turizmin alt formlarından birisi 
olan aromatik turizm, ülkemizde çok fazla gelişim gösterememiştir. 
Sadece Burdur ve Isparta illerimizin bazı yerlerine aromatik turlar 
düzenlenmektedir. Yeni aromatik turizm destinasyonlarının 

oluşturulmasıyla kırsal turistik arzın, efektif arza dönüşmesi 
sağlanmalıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için aromatik bahçelerin 

artırılması, yerel halkın bilinçlendirilmesi, aromatik festivallerin 
yapılması, bu yörelere özel turların düzenlenmesi gerekmektedir. 

Yukarıdaki ifadeler doğrultusunda İncirköy ‘ün yeterli sayıdaki 
aromatik bitki tarlasına sahip olması, Fethiye’ye yakın olması, yöre 

halkının daha önce turizmde çalışmasından kaynaklı farkındalığının 

olması, tur operatörleri için yeni turistik ürün oluşturulması açısından 

aromatik turizm potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. 
Araştırma bulgularından İncirköy’de aromatik turizmin gelişimine 

yönelim olduğu görülmektedir. Bu durum, plansız büyümeyi beraberinde 
getirmektedir. Aromatik turizm turistik arz çeşitliliğinin korunmasında ve 
devamlılığının sağlanmasında önemli bir araç olarak kullanılmalıdır. 

Bununla birlikte İncirköy’ün en büyük eksikliği tanıtım yetersizliği olarak 
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görülmektedir. Fethiye belediyesinin 2021 ve 2022 yılında yaptığı lavanta 
hasat şenliği yöredeki turizm faaliyetlerinin geniş kitlelere ulaşmasını 

sağlamıştır.  
Araştırma çerçevesinde elde edilen bulgulara dayanılarak geliştirilen 

önerilere aşağıda yer verilmiştir: 
 2018 yılında Muğla Valisi Esengül Civelek desteğiyle başlatılan 

projenin, pandemi sonrası turizm ve tanıtım açısından yetersiz kaldığı 

görülmektedir. Hem yerel yönetimler hem de kamu, aromatik turizm 
tanıtımı açısından destek vermelidir. 

 İncirköy’e yapılması planlanan distilasyon ve ürün işleme tesisinin 

yapımının gerçekleşmesiyle yörede kırsal kalkınma ve kadın istihdamı 

artabilecektir. Bu sebeple distilasyon ve ürün işleme tesisinin yapımı 

gerçekleşmelidir. 
 Seyahat acenteleri ve tur operatörleri koordineli çalışmalı, 

Fethiye’ye gelen yabancı turistlere günübirlik tur düzenlemelidir.  
 Yöre halkının 2018 öncesi turizmde çalışmasından dolayı 

kendilerinde turizm bilinci mevcuttur. Yöre halkına aromatik turizm 

özelinde eğitim verilmeli, aromatik turizm bilinci oluşturulmalıdır. Yöre 

halkının yerinde kalkındırılması sağlanmalıdır.  
 Yörede ağırlıklı olarak Anadolu adaçayı dikimi mevcuttur. 

Görsellik açısından daha fazla lavanta ekimi yapılmalıdır. Lavanta 

bahçelerine turistik objeler konularak çekicilik artırılmalıdır. Ayrıca 

bitkilerin sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. 
 Fethiye'nin, deniz turizminden bağımsız olarak gelişen aromatik 

turizm yönüyle tanıtımına önem verilmesi; bu bağlamda alternatif turizm 
aktiviteleri ile bütünleşik olarak, doğa temelli turizmi deneyimleme 
arzusunda olan katılımcıların konaklama sürelerinin uzatılması, günü 
birlik ziyaretçilerin sebep olduğu olumsuz etkilerden uzaklaştıracaktır. 
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ÖZET 
Çalışanlarıyla anlamlı ilişkiler kurarak, pozitif iletişimi destekleyen Pozitif 

Liderlik (PL) ortaya çıkan pozitif ortamlarda çalışanlarının duygusal iyi 

oluşunu arttırarak yönetmeyi hedefler. Pozitif liderler çalışanların güçlü 

yönlerine odaklanarak onların potansiyelini ortaya çıkartır. PL’yi ölçmek 

için yerli literatürde Ekşili (2019) tarafından geliştirilen 30 ifadeli bir 

ölçüm aracı bulunmaktadır. Son yıllarda çok değişkenli araştırmalar ve 

analizler gereği, ölçek formlarının daha kısa formlara revizyonu gündeme 

gelmiştir. Bu çalışmanın amacı Türkçe literatürde yeni geliştirilmiş olan 

Pozitif Liderlik Ölçeği’nin (PLÖ) kısa formlarına revize etmektir. 

Konaklama işletmeleri çalışanlarına uygulanan iki farklı araştırma ile 

gerçekleştirilen analizler sonucunda 6 boyutlu 18 ifadeli PLÖ-18, boyut 
sayısı korunarak elde edilen 12 maddelik PLÖ-12 ve boyutlu yapıyı 

kullanmayacak araştırmacıların da tercih edebileceği 6 maddeli tek boyutlu 

PLÖ-6 geliştirilmiştir. Böylece konaklama işletmeleri çalışanları üzerinde 

yapılan araştırmalarla geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış kısa form 

ölçekler kullanıma daha uygun hale gelmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Pozitif liderlik, Ölçek kısaltma, Konaklama işletmesi. 

 
 

POSITIVE LEADERSHIP SCALE LONG AND SHORT FORM 
RECOMMENDATIONS IN THE TOURISM SECTOR 

 
ABSTRACT 
Positive leadership (PL), which supports positive communication by 
establishing meaningful relationships with its employees, aims to manage 
by increasing the emotional well-being of its employees in positive 
environments. Positive leaders focus on the strengths of their employees 
and reveal their potential. There is a 30 items measurement tool developed 
by Ekşili (2019) to measure PL. In recent years, revision of scale forms to 
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shorter forms has come to the fore due to multivariate research and 
analysis. The aim of this study is to revise the short forms of the positive 
leadership scale (PLS), which has been newly developed in the Turkish 
literature. As a result of the analyzes carried out with two different studies 
applied to the employees of the hospitality business, the PLS-18 with 6 
dimensions and 18 items, the PLS-12 with 12 items obtained by preserving 
the number of dimensions, and the one-dimensional PLS-6 with 6 items, 
which can be preferred by researchers who will not use the dimensional 
structure, were developed. Thus, short-form scales, whose validity and 
reliability have been proven by research on hospitality employees, have 
become more suitable for use. 
Keywords: Positive leadership, Scale reduction, Hospitality business. 
 
1. GİRİŞ 

İş yaşamında adalet, güven, ahlak, değerler ve çalışmadaki anlam gibi 

konular (George, 2003; Bindlish vd., 2012) ile lider, takipçileri ve durumsal 

koşulların dikkate alınmasıyla yeni liderlik modelleri ortaya çıkmıştır 
(Alparslan ve Ekşili, 2016). Bu modellerden biri olan pozitif liderlik (PL), 
liderin takipçileri ile kurduğu pozitif iletişim ve pozitif ilişkilerle oluşan 

pozitif ortamlarda takipçilerinin iyi oluşunu arttırmaktadır. “Pozitif” 

kavramı, iyimser davranmak ve olumlu duygular oluşturmaktan öte 

çalışanın potansiyelini ortaya çıkarmayı, güçlü yönlerini keşfetmeyi ve 
çalışanın yaptığı işi anlamlı kılarak olumlu duyguları başarının öncülü 

konumuna getirmeyi ifade etmektedir (Ekşili ve Alparslan, 2021). 
Çalışanlarıyla anlamlı ilişkiler kuran lider bireylerin gelişimini destekler ve 

erdemli davranışlar sergilemesini sağlar (Cameron, 2013). Pozitif lider, 
takipçilerine ilham vererek onların davranışlarını etkiler. Bunu yaparken 
adalet erdemini sergileyerek görev ve sorumlulukları adil bir şekilde dağıtır 

(Wegner, 2016).  
Pozitif duyguları daha yoğun yaşayan, duygusal iyi oluşları yüksek 

bireylerin diğerlerine göre nispeten daha fazla sosyal, işbirliğine dayalı ve 

yardım etme eğiliminde olduğu bilinmektedir (Kasser ve Ryan, 1996; 

Williams ve Shiaw, 1999). Konaklama sektöründe müşteri ile çalışan 

etkileşiminin sık olması (Buila vd., 2019: 64), çalışanın duygularının ve 
davranışlarının işletme performansına ve karlılığına etkisinin önemini 

ortaya koymaktadır. Buna rağmen bu sektörde yönetsel eksiklikler, iletişim 

sorunları, rol belirsizliği, çalışandan beklenen duygusal tepkiler, zor 

müşteriler ve aşırı iş yükü gibi koşullar sebebiyle çalışanların tükenmişliği 

ve mutsuzluğu oldukça yüksektir (Kim vd., 2007). Konaklama sektöründe 
çalışanların duygularını, tutumlarını ve davranışlarını etkilediği için başarı 

büyük ölçüde yöneticilerin rolüne bağlıdır (Avolio vd., 2004; Terglav vd., 
2016). Pozitif liderliğin, çalışan davranışını yaşamın pozitif alanlarına 
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odaklanarak ve bu alanlardan faydalanarak etkilemeyi sağladığı için 

konaklama sektörü yöneticilerinin benimsemesi gereken bir liderlik modeli 

olduğu düşünülmektedir. 
Özellikle psikoloji ve davranış bilimleri alanlarında analiz birimi 

insandır. İnsanın da tutuma, duygulara ve davranışlara dayalı ölçümlerinin 

soyutluklardan operasyonel düzeye inmesi için somut ifadelere 

indirgenmiş ölçeklere ihtiyaç vardır. Ancak insan çok değişkenli bir yapıya 

sahip olduğu için, bir konu üzerine araştırma yapan araştırmacının sadece 

ilgili konuyu ölçümlemesi veya basit düzeyde öncül veya çıktı tek bir 

değişken ile konuyu açıklama çabası giderek daha da yetersiz 

görülmektedir. Bu yüzden insanın birçok farklı psiko-sosyal değişkenini 

ölçmeye ihtiyaç vardır. Ancak bu alandaki araştırma ve araştırmacıların 

artışı, araştırmalara katılan katılımcılarda da anket-ölçek yorgunluğunun 

artışını beraberinde getirmiştir. Birden çok ölçeği-faktörü-değişkeni 

araştırma-model kapsamına alan araştırmacının çalışmasına veri bulması 

giderek zorlaşmaktadır. Ulaşılan katılımcıların da soru-madde formlarını 

tamamlamadan yarıda bıraktıkları gözlemlenmektedir. Ayrıca onlarca 

soruyu-maddeyi gören katılımcının maddeleri anlamaya ve özenle 

cevaplamaya verdiği zihinsel emek giderek düşmektedir. Böylece hem 

eksik hem de kalitesiz-özensiz veri tehdidi artmıştır. Katılımcının yüz yüze 

olmadığı, bu yüzden de herhangi bir araştırmacı otoritesi algılamadığı 

durumlar bu eksik-kalitesiz veri tehdidini güçlendirmiştir. Bu sebeplerden 
dolayı görece yüksek sayıda madde ile ölçülen olguların daha az sayıda 

madde ile ölçümlenip ölçümlenemeyeceği üzerine araştırmalar ve 

incelemeler hatta uygulamalar artmış, kısa form ölçekler ihtiyaç haline 

gelmiştir.  
Ekşili ve Alparslan (2021), pozitif liderlik modelini ortaya koyan 

çalışmalarında 30 ifadeli PLÖ’yü sunmuşlardır. Konaklama 
çalışanlarından elde ettikleri verilerle çalışanın duygusal iyi oluşunu 

arttıran lider davranışlarını araştırmışlardır. İstatistiksel analizler sonucu 
yönetsel yetkinlik, geri bildirim, bireysel ilgi, personel güçlendirme, adalet 

ve insana değer veren davranış olmak üzere altı boyuttan oluşan pozitif 

liderlik modelini ortaya koymuşlardır. Bu çalışmanın amacı 30 ifadeli PLÖ 

(PLÖ-30)’nün uzun ölçek formundan kısa ölçek formlarına revizyonu ile 
kullanıma daha uygun hale getirilmesidir.  Bu amaç doğrultusunda, 

çalışmada PL literatürü tanıtılacak, uzun formdan kısa forma revizyon 

ihtiyacı hakkında bilgi verilecek ve analiz sonuçları sunulacaktır. 
 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Pozitif lider takipçilerinin olumlu duygular yaşamasını sağlayarak 

onların duygusal iyi oluş düzeylerinin artmasına neden olur.  Yalnızca 
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karizmatik, kibar, hizmetkar veya güvenilir olmak pozitif liderliği ifade 

etmek için yeterli değildir. Bu davranışların yanında takipçileri ve örgütleri 

pozitif enerji sağlayan stratejiler üzerine odaklanma yoluyla 

desteklemektedir (Cameron, 2013). Cameron (2012) bu stratejileri, pozitif 
ortam (iklim), pozitif ilişkiler, pozitif iletişim ve pozitif anlam olmak üzere 

birbiriyle ilişkili olan dört bileşenin uygulanmasıyla mümkün olduğunu 

ifade etmektedir. Ekşili ve Alparslan (2021) tarafından kültürel bağlam 

dikkate alınarak yapılan araştırma sonuçlarına göre ise takipçilerinin 

duygusal iyi oluşunu arttıran davranışlardan oluşan pozitif liderlik 

bileşenleri; yönetsel yetkinlik, geri bildirim, bireysel ilgi, personel 

güçlendirme, adalet ve insani davranış boyutlarından oluşmaktadır.   
Yönetsel yetkinlik (Rifkin vd., 1999; Hogan ve Warrenfeltz, 2003); 

işleri yapmak için yeni yöntemler geliştirmek, konular hakkında düşünerek 

tüm yönleriyle ele almak gibi tanımlayıcı özellikleri bulunan bilgelik 

erdemine atıfta bulunur. Uzman, sorumluluk sahibi, planlı ve çözüm üreten 

yöneticilik davranışları uzun yıllardır ortaya koyulan liderlik 
becerilerindendir. Ancak Ekşili ve Alparslan (2021) tarafından yapılan 

çalışma ile yöneticinin bilgili, çözüm üreten, planlı, sorumluluk sahibi, 

düşünceli ve güvenilir olmasının çalışanların duygusal iyi oluşunu 

arttırdığı tespit edilmiştir. Geribildirim, çalışanları başarıları nedeniyle 
takdir etme, katkılarından dolayı onlara teşekkür etme ve onları yapıcı 

eleştirilerle uyarmayı içermektedir (Cameron, 2013). Liderin geri bildirimi 
takipçilerinin olumlu benlik yapısını güçlendirir, motivasyonunun 

sürdürülebilirliğini sağlayarak işe bağlılıklarını arttırır (Luthans vd., 2008; 
Kelloway vd., 2013). Liderler, diğerlerinin takıma ve organizasyonel 

sonuçlara yaptığı katkıya değer verir ve bu, olumlu anlamın uygulanmasını 

destekler (Rosso vd., 2010). Çalışanın ihtiyaçlarını önemseme, çalışana 

samimi davranma ve değer verme olarak ortaya çıkan bireysel ilgi 

samimiyet, dayanışma, dayanıklılık, istikrar ve güven ortamı yaratarak 
pozitif liderliğin örgüt içinde sağlamaya çalıştığı ilişkilerin temelini 

oluşturur (Cameron, 2008; Lis, 2015). Böylece çalışanın duygusal iyi oluşu 

ve örgütsel bağlılığının yanında aldığı cesaretle birlikte öğrenme ve 

deneme arzusu da artmaktadır.  Personel güçlendirme yaklaşımı, 

diğerlerinin kendilerine yardım etmelerine izin verme, eksikliklerden 
ziyade güçlü yönlere odaklanma ve bunlarla başa çıkma gibi ortak değerleri 

içeren bir liderlik davranışıdır (Rothstein, 1995; Harari, 1994). Çalışanın 

kararlarına saygı duyan ve önem veren, çalışanına inisiyatif veren, liderler 
takipçilerinin güçlü yönlerini açığa çıkarırlar (Clifton ve Harter, 2003; 
Cameron, 2013).  İşyerinde çalışanın iyi oluşunu adalet boyutu 
kapsamındaki adil, şeffaf ve dürüst liderler büyük ölçüde etkilemektedir 

(Le vd., 2016; Alparslan vd., 2019). Çünkü lider ile takipçiler arasındaki 

ilişkinin temeli, güven ortamına ve adalete dayanır (Mayer, 2012; Mishra 



597 

ve Mishra, 2012). Liderin adaletli davranışları örgütte olumlu sosyal 

ilişkileri ve ekip olma becerisini teşvik eder (Seligman, 2002; Peterson ve 

Seligman, 2004). İnsanlık erdemini temsil eden güler yüzlülük, dikkate 

alma, olumlu iletişim yeteneği son bileşen olan insana değer veren davranış 

boyutundadır. Çalışanın duygusal iyi oluşunu olumlu yönde etkilemede 

oldukça güçlü davranışlardır (Alparslan vd., 2017). Sevgiye dayanan 
samimi ilişkiler geliştiren liderler çalışanların iyi oluşunu arttırmanın 

yanında, onların güvenini kazandığı kalıcı ortamlar yaratırlar (Kouzes ve 

Posner, 2003; Caldwell ve Dixon, 2010). 
 

3. YÖNTEM 
Ölçek kısaltma çalışmaları yargıya dayalı değerlendirmeler, içsel 

niteliklere dayalı değerlendirmeler ve dışsal niteliklere dayalı 

değerlendirmeler olmak üzere üç aşamayı kapsamaktadır (Stanton vd., 
2000; Stanton vd., 2002). Bunun yanında çalışma Araştırma 1 ve Araştırma 

2 olmak üzere iki aşamada yürütülmüştür. 
Araştırma 1’de yargıya dayalı, içsel ve dışsal değerlendirmeler 

bulunduğundan sıralı karma yöntem kullanılmıştır. Yargıya dayalı 

değerlendirmeler toplam 17 katılımcı tarafından gerçekleştirilmiştir. Daha 

sonra PLÖ-30-Uzun’un geliştirildiği süreçteki son araştırmanın verileri 

değerlendirilmeye alınmıştır. Anket PLÖ-30, işyerinde duygusal iyi oluş 

(İDİO) ve rol ötesi davranış (RÖD) ölçeklerini içermektedir. Veriler; beş 
yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışan 390 iş görenden yüz yüze 

anketler ile toplanmıştır. Bu veriler üzerinden içsel ve dışsal 

değerlendirmeler için analizler yapılmıştır. Bu analizler sonucunda kısa 

form ölçekler olan PLÖ-18, PLÖ-12 ve PLÖ-6’ya ulaşılmıştır. Araştırma 2 
nicel yöntemleri içermektedir. Analizler beş yıldızlı konaklama 
işletmelerinde çalışan 212 iş görenden elde edilen verilerle 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2’nin yapılış sebebi kısa form yapının uzun 

form yapıdan bağımsız olarak uygulandığında uygun istatistikler üretip 

üretmediğini görebilmektir.  
Araştırmada kullanılan ölçekler ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur: 
PLÖ: Ekşili (2019) tarafından geliştirilen ölçek, 30 ifadeden 

oluşmaktadır. Yönetsel yetkinlik, geribildirim, bireysel ilgi, personel 

güçlendirme, adalet ve insana değer veren davranış olmak üzere altı 

boyuttan oluşan ölçeğin güvenilirlik katsayısı (α) 0,97 olarak bulunmuştur. 
İDİO Ölçeği: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Ofisi tarafından 

tarafından oluşturulan (Topp vd., 2015: 167) ve WHO-5 olarak 
isimlendirilen ölçeğin Türkçe uyarlaması Alparslan (2016) tarafından 

yapılmıştır. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı (α) 0,83 olarak bulunmuştur. 
ROD Ölçeği: Ackfeldt ve Wong (2006) tarafından geliştirilen üç 

boyutlu ölçeğin sadece 7 ifadeden oluşan rol ötesi davranışlar boyutu 
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kullanılmıştır. Ölçeğin uyarlama çalışması Yeşiltaş vd. (2013) tarafından 

yapılmıştır. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0.63 olarak ölçülmüştür. 
 

4. BULGULAR 
Araştırma 1 Bulguları: Araştırma 1 verileri üzerinde yapılan 

değerlendirmeler sonucu üç kısa form ölçek elde edilmiştir (PLÖ-18, PLÖ-
12 ve PLÖ-6). Öncelikle yargıya dayalı değerlendirmeler yapılmış, hangi 

maddelerin kalacağına karar verme noktasında araştırmacının, alandaki 

uzman araştırmacıların ve örneklemin yargı ve görüşlerine başvurulmuştur. 

Daha sonra kısa formları da boyutlu olarak korunan PLÖ-18 ve PLÖ-12 
ölçeklerinin boyutlar nezdinde güvenilirlikleri ve doğrulayıcı faktör 

analizleri ile yapısal geçerlilikleri ortaya koyulmuştur. Boyut ortalamaları 

ve standart sapmaları da karşılaştırmalı hesaplanmıştır.1 PLÖ-30’un içsel 

niteliklere dayalı değerlendirme kriterleri ile madde elemesi yapılarak daha 

kısa formlara indirgenen ölçek yapılarının kriterleri arasında önemli 

düzeyde benzerlikler bulunmaktadır. Uzun ve kısa formların ortalamaları 

arasında yapılan eşleştirilmiş örneklem t testi bulguları da; ortalamalar 

arasında anlamlı farklılığın olmadığını göstermektedir (p>0,1). Madde 
sayısının azalması iki maddeli boyut yapılarında güvenilirlik katsayıları 

yeterli seviye kalmıştır. Yine yapılan doğrulayıcı faktör analizlerinde aynı 

modifikasyon önerileri ile benzer uyum istatistiklerine ulaşılmıştır (PLÖ-
30 için X2/df:979/387 TLI:0,93 GFI:0,94 RMSEA:0,063- PLÖ-198 için 

X2/df:264/119 TLI:0,96 GFI:0,97 RMSEA:0,056- PLÖ-12 için 

X2/df:93,6/39 TLI:0,97 GFI:0,98 RMSEA:0,06). Bu bulgular bağlamında 

içsel nitelikler açısından PLÖ-18 ve PLÖ-12 önemli ölçüde uzun form ile 

benzer istatistikleri üretmiştir. Dışsal niteliklere dayalı değerlendirmelerde 
uzun ve kısa form pozitif liderlik ölçeklerinin hem demografik değişkenler 
(yaş-cinsiyet) ile hem de nomolojik ağlarındaki sonuç değişkenleri (İDİO-
RÖD) ile ilişkilerinin incelendiğinde; PLÖ-18 ve PLÖ-12 formların yaş 

değişkeni ile ilişkisi benzerlik gösterdiği, cinsiyet değişkenine göre de 
boyut ortalamalarını farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Pozitif liderlik ile 
ilişki olması beklenen İDİO ve RÖD değişkenlerinin pozitif liderlik 

ölçeğinin boyutları ile ilişkileri oldukça yakın düzeyde görülmüştür. 

Ölçeklerin kısaltılması sürecinde boyutların korunması önemsenmiştir. 

Ancak araştırmalarında pozitif liderliği tek boyutlu olarak kullanmayı 

tercih edebilecek araştırmacılar için de her bir boyuttan tek (en 

karakteristik) maddenin yer aldığı 6 maddelik tek boyutlu ölçeğin de 

istatistikleri incelenmiştir. PLÖ-6-Kısa formun güvenilirlik katsayısı 
0,879’dur. DFA uyum istatistikleri de yeterli seviyededir ( x2/df:19,3/9, 
TLI:0,98, CFI:99, RMSEA:0,054). Tüm maddelerin faktör yükü 0,63 

                                                 
1 Tablolar sözlü sunum esnasında sunulacaktır. 
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değerinin üstünde bulunmaktadır. PLÖ-6’nın da kullanılabilirliği durumu 

söz konusudur. Son olarak PLÖ-30’un ortalama puanları ile kısaltılmış üç 
formun ortalama puanları arasındaki korelasyon analizleri de incelenmiştir.  

PLÖ-30 ile PLÖ-18, PLÖ-12 ve PLÖ-6 arasındaki ortalama puanlar 

arasındaki korelasyon değerleri oldukça yüksek bulunmuştur (sırasıyla r: 
0,988; r: 0,980; r: 0,958).  

Araştırma 2 Bulguları: Kısalmış yeni ölçek formlarının uzun form 

ölçek kapsamının dışında, yeniden (aynı sektörde) farklı bir örnekleme 

(n=212) uygulanarak bağımsız biçimde geçerlilikleri ve güvenilirlikleri 

incelenmiştir. İçsel niteliklere dayalı değerlendirmeler amacıyla PLÖ-18 
üzerinde yapılan DFA sonucunda uyum iyiliği değerleri kabul edilebilir 

sınırlar içindedir (x2/df:339/118, CFI:0,95, TLI: 0,93, RMSEA:0,093). 

Tüm maddeler ilgili faktörlerine anlamlı olarak katkı sağlamakta ve faktör 

yükleri de 0,723-0,955 arasındadır. Boyutların içsel tutarlılık katsayıları 

0,87-0,94 arasında yer almaktadır. PLÖ-12 faktör yükleri 0,777 ile 0,960 

arasındadır. Uyum iyiliği değerleri ise; x2/df:105/39, CFI:0,97, TLI: 0,96, 
RMSEA:0,089’dur. Faktörlerin 2 maddeye inmesine rağmen içsel tutarlılık 

katsayıları 0,81 ile 0,92 arasındadır. Her bir boyuttan en karakteristik 

maddenin seçimi ile oluşturulan PLÖ-6’nın da doğrulayıcı faktör analizleri 
(faktör yükleri: 0,74-0,84, x2/df:25,3/9, CFI:0,98, TLI: 0,96, 
RMSEA:0,092, Cronbach : 0,91) ölçeğin tek boyutlu hali ile de 

kullanılabilir olduğunu göstermektedir. Dışsal niteliklere dayalı 

değerlendirmeler için pozitif liderlik boyutları ile teorik olarak ilişkili 

olan/olması beklenen İDİO ve RÖD ölçeği tekrar kullanılmıştır. Geçerlilik 

ve güvenilirlik analizleri yapıldıktan sonra ölçek ortalamaları alınmış ve 

uygulanan PLÖ-18-Kısa ölçeğinin boyutları ile korelasyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. İlk araştırmada PLÖ-30’un  boyutları ile İDİO ve RÖD 

arasındaki ilişkilere benzer (anlamlılık, yön, kuvvet açısından) ilişkiler elde 

edilmiştir. Araştırma 2 bağlamındaki verilerin PLÖ-18, PLÖ-12 ve PLÖ-6 
puanları arasındaki ilişkiler incelendiğinde ölçek ortalamalarının birbirleri 
ile 0,97-0,99 anlamlı ve pozitif ilişkiler içerisinde olduğu görülmüştür. 

Yapılan Fisher z dönüşüm testine göre bu ilişkilerin birbirinden 

farklılaşmadığı görülmüştür. 
 
5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada Ekşili (2019) doktora tezinde geliştirilen, Ekşili ve 

Alparslan (2021)‘da yayımlanan 30 ifadeli Pozitif Liderlik Ölçeği’nin 
PLÖ-18, PLÖ-12 ve PLÖ-6 olmak üzere kısa versiyonları geliştirilmiş ve 

yeni bir araştırma ile de doğrulanmıştır. Çalışmada uzun form ölçeğin kısa 

forma dönüştürülmesi amacıyla Araştırma 1 ve Araştırma 2 olmak üzere 

iki farklı örneklem üzerine yapılan analizlere ve incelemelere yer 
verilmiştir.  Araştırma 1 kapsamında PLÖ-30-Uzun’un geliştirildiği 



600 

süreçteki son araştırmanın verileri (n=390) kullanılmıştır. Yargıya dayalı 

değerlendirmeler, içsel niteliklere dayalı değerlendirmeler ve dışsal 

niteliklere dayalı değerlendirmeler sonucunda PLÖ-18, PLÖ-12 ve PLÖ-6 
geçerliliği ve güvenilirliği ortaya koyulmuştur.   

Araştırma 2 aynı sektörde farklı bir örnekleme (n=212) yapılmıştır. 

Araştırma 1’de gerçekleştirilen prosedürlerden içsel ve dışsal niteliklere 

dayalı değerlendirmeler yapılmıştır. İçsel niteliklere dayalı analiz 

kapsamında PLÖ-18, PLÖ-12 ve PLÖ-6 ölçeklerine uygulanan DFA 
sonucunda tüm maddelerin ilgili faktörlerine anlamlı olarak katkı sağladığı 

ve uyum iyiliği değerlerinin kabul edilir sınırlar içinde olduğu görülmüştür. 

Dışsal niteliklere dayalı değerlendirmelerde, Araştırma 1’de PLÖ-30-Uzun 
formun boyutları ile İDİO ve RÖD arasındaki ilişkilere benzer (anlamlılık, 

yön, kuvvet açısından) ilişkiler Araştırma 2’de de elde edilmiştir. PLÖ-18, 
PLÖ-12, PLÖ-6 yapılarının uzun form yapı ile benzer ölçüm değerlerini 

verdiği de söylenebilir. Son durumda PLÖ-18’de altı boyut ve her boyutta 
üç madde bulunmaktadır. PLÖ-12’de de boyut yapısı bozulmamış, altı 

boyut ve her boyutta iki madde bulunmaktadır. PLÖ-6’da ise ölçeğin boyut 

yapısı ortadan kalkmış tek boyutlu PLÖ oluşmuştur.  
Literatürde PL çalışanların duygusal iyi oluşunu arttıran, 

potansiyellerinin ortaya çıkarılmasına odaklanan, iş yerinde pozitif 

iletişime önem veren dolayısıyla pozitif ortamlar yaratan liderler olarak 

tanımlanmaktadır. Bu tarz, çalışanın duygusal iyi oluşunu arttıran lider 
davranışlarını barındırmaktadır. Bu bağlamda PLÖ-6’nın maddeleri, 

doğrudan bu liderin özelliklerini barındırıyor denebilir (‘Yöneticim işimi 

yapmam için gerekli imkân ve koşulları sağlar.’ ‘Yöneticim yaptığım 

işlerin sonucunu bana iletir.’ ‘Yöneticim benim ihtiyaçlarımı önemser.’ 

‘Yöneticim bana yetki ve sorumluluk verir.’ ‘Yöneticim adaletli davranır.’ 
‘Yöneticim selam verir.’). Araştırma sonucu göstermiştir ki çalışanların 
işini yaparken onlara sağlanan imkân ve koşullar çalışanların işyerinde 

duygusal iyi oluşunu arttırmada önemli konulardan biridir. Yöneticinin 

çalışana geribildirim vermesi ve bunu da pozitif iletişim sergileyerek 

gerçekleştirmesi (Winska, 2013) pozitif ortamlar oluşturmak için 

gereklidir. Yöneticinin çalışanın bireysel ihtiyaçlarını önemsemesi pozitif 

sosyal ilişkiler kurulmasında (Alparslan vd., 2019), çalışana yetki ve 

sorumluluk vermesi çalışanın yeteneklerini ortaya çıkarmakla birlikte 

özgüvenin ve duygusal iyi oluşunun artmasına (Lopez vd., 2009) olanak 
sağlamaktadır. Son olarak yöneticinin çalışana adaletli davranması 

çalışanın yöneticisine güvenini arttırarak örgütsel bağlılığı olumlu 

etkileyen  davranışlardandır (Gürbüz ve Mert, 2009).  
Bu çalışma uzun form PLÖ’nün kısa formlarına dönüştürülmesi 

içermektedir. Tek bir kısa formun değil, farklı formların da aynı çalışma ile 

önerilebildiğini ortaya koymaktadır. Örnek olarak PLÖ-30 üç farklı 
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versiyonda kısaltılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın araştırmacılara ve 

uygulayıcılara makul formlar önermesi nedeniyle, pratikte önemli faydalar 
sağlayacağı düşünülmektedir. Ancak bu çalışmanın sınırlılığı tek bir kültür 

ve sektör bağlamında yapılmış olmasıdır. Önerilen kısa form yapılar farklı 

örneklemlerde ve kültürlerde de test edilerek daha da güçlü kılınabilir. 
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ÖZET 
Küreselleşme ülkelerin ekonomileri, yaşayış şekilleri, alışkanlıkları ve 
değerleri gibi çeşitli unsurların farklı alanlara yayılmasında etki yaratan bir 

kavram olarak öne çıkmaktadır. Küreselleşmenin süreç içinde ülkeler 

açısından meydana getirdiği dönüşümlerin yerel unsurlar üzerinde baskı 

yarattığı ve değişimlere neden olduğu düşüncesi yerelleşme yaklaşımını 

savunan görüşler ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Küreselleşme ve 

yerelleşmeyi iki zıt kavram olarak ele alan görüşlerden farklı olarak ortaya 

konulan küyerelleşme yaklaşımı ise, iki kavramın tamamlayıcı niteliğe 

sahip olduğu, birbirlerinin gelişimi sağladığı düşüncesi temelinde ele 
alınmaktadır. Farklı endüstriler değerlendirildiğinde, küyerelleşme 

yaklaşımı dikkate alınarak uygulamalar gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Turizm endüstrisinde de küyerelleşme uygulamalarının işletmelerin 

faaliyet süreçlerinde önem arz ettiği ve dikkatle değerlendirilmesi gerektiği 
söylenebilmektedir. Bu çalışmada küyerelleşme yaklaşımının turizm 
endüstrisindeki yeri ortaya konmakta, farklı turizm işletmeleri bakımından 

küyerelleşme uygulamaları açıklanarak kavramsal bir bakış açısı 

sağlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Yerelleşme, Küyerelleşme, Turizm ve 
küyerelleşme, Turizm işletmelerinde küyerelleşme. 
 

GLOCALIZATION AND TOURISM: A CONCEPTUAL 
FRAMEWORK 

 
ABSTRACT 
Globalization stands out as a concept that impacts the spread of various 
elements such as economies, lifestyles, habits, and values of countries to 
different areas. Conversions that globalization has brought about in terms 
of countries in the process putting pressure on local elements and causing 
changes have led to the emergence of views advocating the localization 
approach. The glocalization approach, which is different from the view that 
globalization and localization as two opposite concepts, is considered on 
the basis of the idea that the two concepts have complementary attributes 
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and that each other provides development. When different industries are 
evaluated, it is seen that implementations are carried out taking into account 
the glocalization approach. Also in the tourism industry, glocalization 
implementations are essential in the processes of businesses and should be 
carefully evaluated. In this study, the glocalization approach in the tourism 
industry is revealed, and a conceptual perspective is provided by explaining 
the glocalization implementations in different tourism businesses. 
Keywords: Globalization, Localization, Glocalization, Tourism and 
glocalization, Glocalization in tourism businesses. 
 
1. GİRİŞ 

Küreselleşme, nesnelerin, mekanların ve bilginin sürekli artan bir 

biçimde, çok yönlü olarak yer değiştirmesini içeren bir süreçtir (Ritzer, 

2009). Bu süreç ile birlikte çeşitli ekonomik, sosyal, kültürel unsurların 

sınırlarının belirsizleştiği ve uluslararasılaştığı bir döneme geçilmektedir 

(Beck, 2000). Böylece uzak yerleşimler birbirlerine yakınlaşmakta ve farklı 

ülkeler arası toplumsal ilişkiler yoğunlaşmaktadır (Giddens, 1996). 

Küreselleşme, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi olmak üzere birçok farklı 

alanda değişim yaratmaktadır. 
Küreselleşmenin yerel üzerindeki olumsuz etkilerini artırması, yerel 

değerlerin niteliklerinde bozulmalar yaşanması sonucunda tepkisel 

yaklaşımlar geliştirilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda yerelleşme ile bu 

olumsuzlukların giderilebileceği düşüncesini savunan görüşler ortaya 
çıkmıştır. Yerele dönüş küreselleşmeye bir tepki olarak görülebilmektedir 

(Hall, 2000). Yerelleşme kavramı küresel olana karşı bir direniş olarak 

kabul edilmekte ve küreselleşmeye zıt olarak kendini 
konumlandırmaktadır.  

Küyerelleşme, küresel ve yerel olanın birlikteliğini işaret eden bir 

kavram olarak öne çıkmaktadır. Kavram, toplumsal yaşam süreçleri 

içerisinde çeşitliliklerin de yer aldığını vurgulamaktadır (Khondker, 2005). 

Küyerelleşme yaklaşımında değişimlerin küresel-yerel etkileşimi 

bağlamında gerçekleştiği ve küreselleşme kavramının tanımını yeniden 

yapmanın gerektiği düşünülmektedir. Küresel ve yerel arasında denge 

yaratılmasının küyerelleşmeyi meydana getirdiği ifade edilmektedir 

(Roudemetof, 2003). 
Çalışmada küresel ve yerel olanın ayrılmazlığı düşüncesi temelinde 

oluşturulan küyerelleşme kavramının turizm sektöründeki yeri ortaya 

konmaktadır. Yapılan literatür taramalarında farklı turizm işletmeleri 

bağlamında küyerelleşme yaklaşımı açısından uygulamaların ortaya 

konduğu ve küyerelleşmenin turizmdeki yeri konusunda kavramsal bir 
bakış açısı oluşturan bir çalışma bulunmadığı görülmektedir. Bu kapsamda 
literatürde küyerelleşme konusunda yapılan çalışmalar ve turizm 
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endüstrisinde bu yaklaşımdan hareketle gerçekleştirilen uygulamalar 

bakımından kavramsal bir çerçeve oluşturulmaktadır. 
 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Küyerelleşme 

Küyerelleşme, küresel ve yerelin ortaklığını ifade eden bir kavram 

olarak kabul edilmektedir. Svensson (2006) tüm yeni işlerin yerel düzeyde 

başlayarak coğrafi ve pazar kapsamını geliştirme amacı dahiline 

uluslararasılaşmayı arzuladığını belirtmektedir. Yerelliklerin “yerel ötesi” 
bir temele dayandırılarak geliştirildiği çoğu durumda gözden 

kaçırılmaktadır (Robertson, 1995).  Bu noktada küreselleşmenin dönüşüm 

yaratma süreçlerine de işaret eden küyerelleşmeye dikkat 
çekilebilmektedir. Kavram, siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkiler kurabilmek 

için küresel ve yerel dinamiklerin bir arada hareket ettiğini ve etkileşimli 

olduğunu vurgulamaktadır (Presutti vd., 2015). Bu kapsamda 
küreselliklerin ve yerelliklerin zıtlıklarını belirten genel görüşün aksine bu 

iki kavramın birlikteliklerle geliştiği düşüncesi küyerelleşmenin temelini 

oluşturmaktadır.  
Khondker (2005), küyerelleşmenin “makro-yerelleşme” ve “mikro-

küreselleşme” olarak iki yönü olduğunu vurgulamaktadır. Yeni fikir, 
faaliyet ve kurumların küresel hale gelmesinin, bununla birlikte yerelin 

yayılmasının makro-yerelleşmeyi oluşturduğunu ifade etmektedir. Mikro-
küreselleşmenin ise küresel yaklaşımların yerele özgü değerlerle bir araya 
getirilmesi sonucu ortaya çıktığını belirtmektedir. Küyerelleşmede 

küreselin yerele adapte olması durumuyla daha sık karşılaşılmaktadır. Bu 

nedenle kavram yerelin küresele zıtlığından ziyade, küreselin yerel kültürle 

uyumlaştırılması şeklinde de ele alınabilmektedir. 
Küyerelleşmeye göre küresel ve yerel unsurlar karşılıklı olarak sürekli 

etkileşim halindedir. Yerel ortamlar, kimlikler ve şartların küresel olanla 

iletişimi bulunmaktadır (Roudometof, 2016).  Robertson (2014) bir yerden 

başka bir yere yayılan unsurların gerçekleştirilen uyarlamalarla 

bulundukları noktalara adapte edilme sürecini küyerelleşme yaklaşımının 

temeli olduğunu belirtmektedir. Küresel ve yerelin etkileşimi, birbirleri 
arasında değişimler gerçekleştirerek yeni bir alan meydana gelmesi 

sonucunu oluşturmaktadır. (Wathen, 2020). 
Küresel pazarlarda gittikçe yoğunlaşan rekabet ve ortaya çıkan 

belirsizlikler uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin mevcut 
pazarlama stratejilerinde faaliyet gösterdikleri bölgelerin değerlerini de göz 

önüne alarak düzenlemeler yapmalarını gerektirmektedir (Arslan, 2016). 

Yapılan araştırmalar küresel stratejilere yerel unsurların da eklenmesi 

sonucunda uluslararası işletmelerin süreklilik arz eden rekabet avantajı 

sağlayabildiğini ortaya koymaktadır (Presutti vd., 2015). İş alanında 
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küyerelleşme, mal ve hizmetlerin küresel temelde ele alınıp yerel pazarlar 

bağlamında özelleştirilmesini içermektedir (Robertson, 1995). Bu 
yaklaşım çerçevesinde gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerinde ana 

hedef, işletme markasını standart tutarak sunulan ürünleri yerel pazara özgü 

değerlere uygun şekilde adapte edebilmektir. Bu şekilde oluşturulan 

küyerel ürünün yerel pazarın beklentilerine daha uygun olacağı 

düşünülmektedir. Çok uluslu işletmelerde küresele yerelin adapte 

edilmesinin önemli bir nokta olması sebebiyle pazarlama kararlarında aktif 

rol alan yöneticilerin yerel pazarın özelliklerini, ihtiyaçlarını ve 

beklentilerini bilmesi gerekmektedir (Keegan ve Green, 2000).  
Uluslararası kapsamda başarılı olan işletmelerin sundukları mal ve 

hizmetlerde küreselleşme ve yerelleşmenin etkilerinin bulunduğu 

söylenebilmektedir. Bu durum küresel ve yerel çözümlerin 

bütünleştirilebildiğine işaret etmektedir (Wilhelmina vd., 2010). Özellikle 

küresel işletmenin kendi ana kültürel değerleriyle arasında benzerlik 

olmayan diğer ülkelerdeki pazarlama stratejilerinin başarıya 

ulaşılabilmesinde uygun şekilde sağlanan standardizasyon ve farklılaştırma 

dengesinin kilit rolü bulunmaktadır (Kim vd. 2019).  Yönetimsel bağlamda 

küyerelleşme stratejileri iki önemli süreci içermektedir (Soulard vd., 2019): 
 Yerel kültürle uyum oluşturabilmek ve yerelden destek 

alabilmek için küresel çapta yürütülen kurumsal politikaların 

bölgeye özgü niteliklerle entegresyonunu sağlamak. 
 Kültürel farklılıkları önemseyerek ve beklentileri dikkate alarak 

üretilen ürünlerle sadakat yaratmaya çaba sarf etmek. 
Küyerelleşmenin birçok alanda uygulama imkânı bulunan bir yaklaşım 

olduğu söylenebilmektedir. Bu kapsamda eğitim, spor, etkinlik, sanat, 

moda, siyaset, yönetim başta olmak üzere farklı alanlara yönelik 

gerçekleştirilen küyerelleşme stratejileriyle karşılaşılmaktadır. Özellikle 
uluslararası zincirlere sahip turizm işletmelerin gerçekleştirdiği 

faaliyetlerle birlikte turizmin de küyerelleşme yaklaşımlarının dikkatle 

değerlendirildiği alanlardan biri olduğu görülmektedir. 
 
2.2. Küyerelleşme ve Turizm 

Turizm, küresel çapta insan hareketlerini artıran, kültürel değişim ve 

gelişim sürecinin gerçekleşmesinde etkili olan en önemli endüstrilerden 
biri konumundadır. Tüm dünyada insanların turizm hareketlerine katılarak 

kültürel etkileşimi artırması yoluyla çeşitli kültürlere ait değerler de 
dolaşıma geçmekte ve farklı ülkelere yayılmaktadır. Bu şekilde yerel ve 

küresel olan unsurlar da bir araya gelebilmektedir Yaşanan bu süreç, turizm 
sektörünün küyerelleşme ile ilişkisinin kurulmasındaki ana nedenlerin 

arasında yer almaktadır (Yavuz ve Savran, 2020). Turizmin yarattığı sosyo-



609 

kültürel ortam kültürel değerlerin ve farklılıkların dışlanarak değil 

pekiştirilerek süreçte bulunmasını sağlamaktadır (Salazar, 2005). 
Turizm yönetim politikalarında belirlenen küyerel bir yaklaşım, 

küreselin yanına yerel değerleri ekleyerek farklılaşma ve yerele özgü 

deneyimler oluşturma fırsatı vererek hem ziyaretçilerin hem de 

işletmecilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayabilmektedir (Kim ve 

Ritchie, 2014). Hizmet süreçlerinde küresel ve yerel bileşenlerin iyi analiz 

edilerek politikalar içinde doğru konumlandırılması turizm işletmelerinin 

bulundukları bölgelerde rekabet yönünden farklılaşarak avantaj 

kazanmalarına destek olabilmektedir. 
Destinasyonlar ve yerel halk için de küyerelleşme süreçleri önem arz 

edebilmektedir. Örneğin, küyerel bir sürecin içerisinde büyüyen 
destinasyonlar kendi kültürlerini de küresel alanda tanıtma şansını 

kazanmaktadır. Fakat küyerelleşmenin olumlu yönlerinin yanında 

olumsuzluklara da yol açabileceği söylenebilmektedir. Küreselin 

yerelleşmesi ya da yerelin küreselleşmesi aşamalarında; mevcut değerlerin 

yapısının bozulması, kültürün ticarileşmesi ve otantikliğin kaybolması 

sorunlarıyla da karşılaşılabileceği belirtilebilmektedir. 
Uluslararası zincirlere sahip turizm işletmelerinin hizmet sunumlarını 

gerçekleştirdikleri bölgelerdeki mevcut politikalarında küyerelleşmenin 

etkileri sıklıkla görülebilmektedir. Çok uluslu yapıya sahip olan işletmeler 

faaliyet gösterdikleri bölgelere özgü değerleri, özellikleri, yerel istek ve 

ihtiyaçları hizmet sunumlarının farklı noktalarına uyumlaştırabilmektedir. 
 

Konaklama İşletmelerinde Küyerelleşme 
Konaklama işletmeleri, küyerelleşme yaklaşımını dikkate alarak yapılan 

uygulamaları mevcut süreçlerine dahil etmeye çabalamaktadır. Bu tür 

uygulamalar açısından konaklama işletmelerinin önemsediği noktalardan 

biri hem yerelin alışkanlıklarına uyum gösterebilmek hem de yabancı 

turistlerin otantiklik beklentilerinin karşılığını verebilmektir (Whitla vd., 

2007). Örneğin, uluslararası zincirlere üye oteller kalite ve şeffaflık 

açısından küresel müşterinin yanında yerel müşteriye de aynı hizmeti 

sunabilme konusuna dikkat etmektedir. Bu kapsamda küresel hizmetlerine 

yerellikler de ekleyerek hizmet verilen bölgenin yöresel kültür ve 

değerlerini sunumlarına yansıtmaktadırlar. 
Konaklama işletmeleri küyerelleşme politikalarını hizmet süreçlerinin 

farklı noktalarına uyumlaştıracak şekilde oluşturabilmektedir. Örneğin, 

Türkiye’de hizmet veren uluslararası zincire üye bir otel, küyerelleşme 

faaliyetleri çerçevesinde web sitesinde Türkçe dil seçeneğini 

kullanabilmekte, odalarda yer alan televizyonda ulusal kanalların 

gösterimini sağlayabilmekte ve işletmenin farklı noktalarında yereli 

yansıtacak tablolara yer verebilmektedir. Bunun yanında sağladıkları 
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olanaklar içinde farklılaştırma yaparak diğer ülkelerdeki zincire üye diğer 

işletmelerde olmayan, Türk Hamamı hizmetini de verebilmektedirler 
(Dilek vd., 2015).  

 
Ulaştırma İşletmelerinde Küyerelleşme 
Ulaştırma işletmelerinin küyerelleşme yaklaşımını göz önüne alarak 

yaptıkları hizmet düzenlemeleri faaliyet gösterdikleri bölgelerde başarı 

elde etmeleri için önemli bir unsur olmaktadır. Küyerelleşmeye yönelik 

politikaları göz ardı eden işletmelerin hizmet sundukları bölgelerde 

sıkıntılarla karşılaştığı ifade edilebilmektedir. Uluslararası bir karayolu 

ulaştırma işletmesi olan FlixBus, bu kapsamda örnek verilebilmektedir. 

FlixBus, 2013 yılında Almanya merkezli bir işletme olarak faaliyetlerine 
başlayan, ardından Kuzey Amerika ve Avrupa’daki farklı şehirlere kadar 

ulaşım ağını genişleten bir işletmedir. İşletme, tüketicilerin, teknolojik 
olanaklarla ve ülkeler arası daha az maliyetle karayolu seyahatlerini rahat 
gerçekleştirebilmelerini amaçlamaktadır (Flixbus, 2022). Bilet fiyatlarında 

tüketicilere düşük düzeyler sağlayabilmek için maliyet azaltımına giderek 

geleneksel otobüs seyahatlerinde bulunan bazı hizmetleri işletme 

politikalarının dışında bırakmakta ve değişiklik yaratmaktadır. Bu 

çerçevede seyahatlerdeki muavin ve ikram hizmetleri verilmemekte, 

satışlar numarasız koltuklarla gerçekleştirilmektedir. Belirlenen işletme 

politikalarını birçok farklı ülkede uygulayan Flixbus, 2019 yılında Türkiye 

pazarına da girmiş ve KamilKoç firmasını satın almıştır. Fakat küresel 

olarak uyguladığı hizmet süreçlerinde değişiklik yaratmadan Türkiye’de 

uygulamaya koymaları ulaştırma hizmetinde bazı alışkanlıklara sahip yerel 

tüketicilerin sorunlarla karşılaşmalarına sebep olmuştur. Türkiye’de 

geleneksel otobüs hizmetlerinde muavinin bulunmasına ve ikramların 

sunulmasına alışkın olan yerel tüketiciler, bu hizmetlerin yokluğu 

sebebiyle çeşitli zorluklar yaşamıştır. Sonuç olarak işletme artan şikayetler 

ve ulaşım süreçlerinde yaşanan sorunlar sebebiyle küresel standardını 

birkaç ay uygulayabilmiş ve kaldırılan bu hizmetleri tekrar getirmek 
durumunda kalmıştır (Hürriyet, 2020). Bunun yanında Avrupa ve Kuzey 

Amerika’da hizmet sunulan farklı şehirlerde kendi adıyla faaliyet gösteren 

Flixbus, Türkiye pazarında yerelin alışkın olduğu KamilKoç markasının 

ismini de değiştirmemiştir. 
 

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Küyerelleşme 
Yiyecek içecek işletmeleri küyerelleşme yaklaşımının en yoğun 

kullanıldığı yerlerdir. Özellikle farklı ülkelere yayılarak uluslararası hale 

gelen zincir fast food işletmeleri sundukları mevcut ürünlere yerel tatlar 

ekleyerek bölgeye özgü olan yeni küyerel ürünler oluşturabilmektedir (Taş 

Gürsoy, 2016). Faaliyet gösterilen bölgedeki yiyecek ve içecek 
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alışkanlıklarını göz önüne alarak menülerine küresel çapta mevcut 
hizmetlerinde bulunmayan yeni ürünler de ekleyebilmektedirler Örneğin, 

Burger King farklı ülkelerde sunduğu hamburgerlere yerel ürünler adapte 

ederek bölgeye özgü yeni hamburger çeşitleri yaratabilmektedir. Bu 

kapsamda Türkiye’de pastırmayı, İtalya’da Parmesan peyniri ve “Nduja” 
adlı sürülebilir domuz sosisini, Meksika’da Guacamole’yi ve deniz ürünleri 

tüketiminin çok fazla olduğu Tayland’ta ise yengeci mevcut hamburgerler 

içine ekleyerek ülkelere özgü yeni ürünler oluşturmaktadır. 
 

Rekreasyon İşletmelerinde Küyerelleşme 
Rekreasyon işletmeleri bireylerin boş zamanları değerlendirebilmeleri 

için çeşitli hizmetler sunmaktadır. Rekreatif ihtiyaçların artması, bu 

alandaki girişimlerin fazlalaşması ve uluslararası alana yayılım gösteren 

işlemelerin ortaya çıkması sonucunu oluşturmuştur. Bu alandaki 

uluslararası işletmelerin küyerelleşme konusunu dikkate almadan belirli 

kültürel bağlamlarda gerçekleştirdikleri politikalar işletmelerin 

başarısızlıkla karşılaşmasına neden olabilmektedir. Matusitz (2010) 

Disneyland Paris’in gelişim sürecini ele aldığı çalışmasında, işletmeninin 

küresel politikalarını yerele uyarlamadan hizmet sunduğu destinasyona 

uygulama çabaları sonucunda yaşadığı başarısızlığı ortaya koymuştur. 

Yaşanan başarısızlığın ardından işletmenin küyerelleşme yaklaşımından 

hareketle yaptığı yeniliklerle başarı sağladığını ve Fransa’daki önemli 

çekicilikler arasına girdiğini belirtmiştir. Disneyland Paris’in küyerelleşme 

açısından; ‘’fiyatın düşürülmesi, etkinlikler ve çevre düzenlemelerinin 

Fransız stiline dönüştürülmesi, yemek menülerinin yeme alışkanlıklarına 

göre düzenlenmesi, çalışan geleneklerinin ve çalışma politikalarının 

değiştirilmesi’’ uygulamalarına yöneldiğini vurgulamıştır. Bu kapsamda 

Disney gibi küreselleşmiş işletmelerin rekabet avantajı sağlayabilmeleri ve 

yüksek gelir seviyelerinin ulaşabilmeleri için küresel politikalarının yerel 

şartlarla uyumlaştırılarak esnetilmesinin önem arz ettiği 

söylenebilmektedir (Matusitz, 2009). 
 
3. SONUÇ 

Teknoloji ve sermaye hareketlerinde yaşanan dönüşümler, sınırları 
kaybolan ve birbiriyle bağlantı içerisinde bulunan küresel bir dünya 
oluşumuna aracılık etmektedir (Kellner, 2002). Hızlı bir şekilde artış 
gösteren küresel bağlılık ülkelere ait kültürel özelliklerin tek tipleşmesi ve 
standardizasyonu konularına yönelik yapılan eleştirileri meydana 
getirmiştir (Pieterse, 2010). Eleştiriler sonucunda yerelleşme yaklaşımı 
ortaya konmuş, küreselleşme hareketleriyle kaybolmaya başladığı 
belirtilen ülkelere özgü kültürel değerlerin bu yaklaşım ile eski önemini 
kazanacağı savunulmuştur. Yerelleşme, küresel hareketlere yönelik 
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eğilimleri “tersine çeviren bir süreç” olarak ifade edilmektedir (Hines, 
2000). 

Küreselleşme ve yerelleşmenin zıtlığını belirten düşüncelerin aksine, bu 
iki yaklaşımın birlikte ele alınması gerekliliğini vurgulayan küyerelleşme 
ise “hibrit” bir strateji olarak açıklanabilmektedir (Sutikno ve Cheng, 
2012).  Küyerelleşmede iki kavramın ayılmaz olduğu ve birbirini 
tamamladığı düşüncesi yer almaktadır. Bu yaklaşım, işletmelerin küresel 
ve yerel unsurları birlikte sunduğu bir yapıyı meydana getirmektedir. 
Uluslararası işletmelerin sayısının her geçen gün artması ve farklı 
destinasyonlarda faaliyete geçmeleri küresel ve yerel stratejilerin bir arada 
ele alındığı küyerel uygulamaların değerlendirilmeleri gerekliliğini ortaya 
çıkarmaktadır. Farklı endüstrilerde küyerelleşme yaklaşımından hareketle 
gerçekleştirilen uygulamalar işletmelerin bulundukları destinasyonlardaki 
yaşam süreçlerinde önemli bir noktayı teşkil edebilmektedir.   

Turizm, küresel ve yerel olanın iç içe bulunduğu en önemli 
endüstrilerden biri konumundadır. Turizm hareketleriyle birlikte farklı 
kültürel değerler uluslararası dolaşıma geçerek bir araya gelmektedir. Bu 
şekilde destinasyonlarda küresellik ve yerellikler karşılaşmaktadır. 
Uluslararası zincirlere sahip turizm işletmelerinin sayısının da turizm 
sektörünün gelişmesine paralel şekilde artması, bu işletmelerde sunulan 
küresel hizmetlerin yanında mevcut pazarın yerel alışkanlıkları, değerleri 
ve özelliklerinin de göz önüne alınması gerekliliğini ortaya çıkartmaktadır. 
Küresel ve yerele farklı bir bakış açısı sağlayan küyerelleşmenin farklı 
turizm işletmeleri bağlamında değerlendirildiği ve küresel anlamda hızla 
artan rekabet açısından öne çıkılabilmesi için dikkatle ele alınması gereken 
bir konu olduğu söylenebilmektedir.  Özellikle uluslararası faaliyette 
bulunan turizm işletmelerinin artan rekabet ortamında farklı destinasyonlar 
bağlamında küyerelleşme stratejilerine başvurmadan öne çıkmaları ve 
başarılı olmaları zorlaşmaktadır. 

Bu çalışmada küyerelleşme yaklaşımının turizm açısından yerine ışık 
tutularak farklı turizm işletmelerindeki uygulamalara değinilmekte ve 
kavramsal bir bakış açısı oluşturulmaktadır. Çalışmada küyerelleşme 
bakımından alanyazından ve uluslararası zincirlere sahip bazı turizm 
işletmelerinin uygulamalarından yola çıkarak yalnızca kavramsal bir 
çerçeve ortaya koyulması çalışmanın sınırlılığını meydana getirmektedir. 
İleriki araştırmalarda farklı turizm işletmelerinde gerçekleştirilen 
küyerelleşme uygulamaları “örnek olay’’ yönteminden yararlanılarak 
karşılaştırmalı şekilde ele alınabilir. Bu kapsamda birbirlerine rakip olan 
ve benzer turistik ürünü sunan uluslararası zincirlere ait otel markalarının 
aynı destinasyonda uyguladıkları küyerelleşme stratejileri karşılaştırmalı 
olarak incelenebilir. Yiyecek içecek işletmelerinin küyerelleşme 
uygulamalarının tüketicilerde yarattığı yerellik algılarının ne olduğu 
araştırılabilir. 
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ÖZET 
Yirmi birinci yüzyılın en büyük salgını olarak addedilen Kovid-19 salgını 

tüm dünyayı farklı şekillerde etkisi altına almıştır. Salgının özellikle turizm 

hareketlerini durma noktasına getirmesi sektörün birçok alanında kaygı ve 

huzursuzluk yaratmıştır. Buna bağlı olarak tatil davranışları değişmiş, 

bireyler kamusal önlemlere uymanın yanı sıra bireysel düzlemde de 

önlemler alarak kişisel güvenliklerini koruma altına almaya çalışmışlardır. 

Geleceğin turizm profesyonelleri olarak turizm öğrenimi gören üniversite 

öğrencilerinin salgın sürecini nasıl deneyimlediği ve kişisel seyahat 

davranışlarının nasıl şekillendiğini anlamak önemlidir. Bu bağlamda, 
araştırmanın amacı, turizm öğrenimi gören lisans düzeyindeki öğrencilerin 

salgın koşullarında kişisel seyahat güvenliklerini nasıl sağladıklarını ve 

seyahat davranışlarındaki değişimi anlamaktır. Araştırmanın amacı 

doğrultusunda turizm öğrenimi gören 44 öğrenciden çevrimiçi araçlarla 

veri Haziran 2021-Haziran 2022 dönemleri arasında veri toplanmıştır. 

Veriler MAXQDA20 programı aracılığıyla tematik analize tabi 

tutulmuştur. Analizler sonucunda gündelik yaşamda salgın deneyimi 

teması çerçevesinde duyusal deneyimler, davranışsal deneyimler ve 

duygusal deneyimler; seyahat esnasındaki güvenlik davranışları teması 

çerçevesinde ise tatil alanı, ulaşım araçları, tatil tercihleri, hijyen 

davranışları ve güvenlik arayışı kategorileri ortaya çıkmıştır.  
Anahtar Sözcükler: Kovid-19 salgını, Risk algısı, Seyahat güvenliği 
davranışları. 
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COVID-19 PANDEMIC AND TRAVEL SAFETY BEHAVIOURS 
 
ABSTRACT 
Considered as the 21st century's biggest pandemic, the Covid-19 pandemic 
has affected the whole world in different ways. The pandemic has brought 
tourism movements to a standstill, creating anxiety and unrest in many 
areas of the sector. Accordingly, travel behaviors have changed, and 
individuals have tried to ensure their personal safety by taking measures at 
the individual level as well as public measures. Understanding how 
university students studying tourism as future tourism professionals 
experience the pandemic process and how their personal travel behaviors 
are shaped will reveal how students studying tourism make sense of the 
process. In this context, the aim of the study is to understand how students 
studying tourism ensure their personal travel safety and change their travel 
behaviors under pandemic conditions. In line with the purpose of the study, 
data were collected from 44 tourism students using online tools between 
June 2021 and June 2022. The data were subjected to thematic analysis 
through MAXQDA20 program. As a result of the analysis, two main 
themes emerged: pandemic experience in everyday life and safety 
behaviors during travel.  
Keywords: Covid-19 pandemic, Risk perception, Travel safety 
behaviours. 
 
1. GİRİŞ 

Güvenlik kavramı, insanoğlunun yaşam boyunca çeşitli alanlarda bir 

tehditten sakınma durumu olarak görülmüştür. Kavram, Soğuk Savaş 

öncesi dönemlerde yalnızca askeri güvenlik konularına işaret ederken; 
savaş sonrası dönemde ise güvenliği tehdit eden konuların belirsiz, 

öngörülemez ve çok boyutlu olabileceği anlaşılmıştır (Küçükşahin, 2006). 

Teknolojideki olağanüstü gelişmeler ve küreselleşme, birey ve toplumların 

güvenliğini tehdit eden unsurları tahmin edilemez boyutlara taşımıştır. 

Böylece güvenlik kavramı dar bir çerçeveden çıkarak (Kona, 2005) 
ekonomik ve çevresel tehditlerin gündeme gelmesiyle farklı boyutta ele 

alınmaya başlanmıştır (Aydın, 2005). Bu bağlamda Buzan (1983), güvenlik 

kavramını uluslararası boyutta inceleyerek ekonomik, siyasi, askeri, 
toplumsal ve çevresel unsurları göz önüne alarak “güvenlik” kavramına 

çoklu boyut kazandırmıştı. Bu çok boyutluluk çerçevesinde, insan 

güvenliğini tehdit eden unsurlar yalnızca askerî eylemler, savaşlar vb. 

değil; iklim değişiklikleri, kaynakların azalması, uluslararası suç, 

biyogüvenliğe ve sürdürülebilirliğe yönelik tehditler vb. küresel 

tehditlerden de kaynaklanmaktadır (Hall, Timothy ve Duval, 2012). 
Literatür incelendiğinde seyahat ve turizm sektörüyle ilgili güvenlik 
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sorunlarının özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra arttığı görülmektedir. 

Savaş, terör, suçlar, krizler, kişisel güvenlik meseleleri, gıda güvenliği, 

siyasi istikrarsızlık ve doğal afetler turizm sektörü için önemli güvenlik 

endişeleri olmuştur (Emir ve Toker, 2021, s. 10).  
Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen herhangi bir siyasi sorun, 

ekonomik kriz, doğal afetler, terör eylemleri, salgın vb. küreselleşmenin 

etkisiyle çok kısa zamanda çok geniş coğrafyalara yayılmakta ve turizm 

başta olmak üzere birçok sektörü derinden etkilemektedir (Polat, 2019). 
Turizm güvenliği düşünüldüğünde, denilebilir ki günün her dakikasında, 
dünyanın herhangi bir yerinde, turistik bir alanda bir suç veya şiddet eylemi 

meydana gelmektedir. Bir bölgedeki siyasi istikrarsızlık, sivil huzursuzluk 
veya herhangi bir güvenlik tehdidine karşı turizm sektörü son derece 
savunmasızdır. Bireyler, hedef bölgede kişisel güvenliklerine karşı bir 

tehdit hissettiğinde, o bölgeye gitmekten vazgeçecektir. Diğer bir deyişle, 

kişisel güvenlik konusundaki kaygı ve endişeler, bu endişelere kaynak olan 

yerlere gitmeyi kısıtlayacaktır (Shin, 2005). Görüldüğü gibi turizm, 

kaçınılmaz bir şekilde söz konusu bölgelerin güvenli olmasına bağlıdır. 

Turistlerin davranışları güvenlik, güvenlik yönetimi ve risk algılarından 

önemli ölçüde etkilenmektedir. Örneğin, Kovid-19 salgınına bağlı olarak 

gelişen seyahat endişeleri nedeniyle bireysel ve toplumsal düzeyde kimi 

zaman sert önlemler alınmıştır. Küresel ölçekte turizm hareketliliğinin 

durma noktasına geldiği bu dönemde, bireysel ve toplumsal güvenlik, 

turizm sektörünün en önemli gündemi hâline gelmiştir. Bu çalışmada, 

Kovid-19 salgınına bağlı oluşan güvenlik risklerinin, geleceğin turizm 

profesyonelleri adayları tarafından nasıl algılandığı ve olası/gerçekleşen 

seyahatlerinde güvenlik davranışlarının nasıl şekilleneceği/şekillendiği 

anlamak amaçlanmıştır. Bu amaçla, çevrimiçi araçlarla turizm eğitimi alan 

44 öğrenciden veri toplanmış ve analiz edilmiştir.  
 
2. LİTERATÜR 

İnsanlar farklı sebeplerle yüzlerce yıldır bir yerden başka bir yere 

gitmektedirler. Bu seyahatler her ne sebeple olursa olsun, değişmeyen tek 

şey seyahat eden kişilerin kişisel güvenliklerini sağlama gereksinimleridir. 
Günümüzden yüzyıllarca önce gerçekleşen seyahatlerde güvenliği tehdit 

eden sayısız ve öngörülemez unsur, insanları zorunlu hâller dışında seyahat 

etmekten alıkoymuştur. Ulaşım araçlarının kısa zamanda hızla gelişmesi, 

seyahat etmeyi kolaylaştırmıştır ancak “güvende olmanın” kapsamı değişse 

de anlamı hiç değişmemiş ve hatta genişlemiştir.  
Güvenlik genel olarak, bireylerin günlük yaşamlarında korku ve 

tedirginliğe yol açabilecek faktörlerden arınmış emin ve rahat bir ortamın 

bulunması olarak tanımlanmaktadır (Kılıç, 2000). Bireyler yaşamları 

boyunca güvenlik arayışı içindedirler. Bu arayış, kişisel güvenlik, bir 
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şirketin veya kurumun güvenliği veya devletin güvenliği ile ilgili olabilir 
(Dedeoğlu, 2014). Güvenlik arayışı dinlenme, eğlenme ve kültürel 

faaliyetler başta olmak üzere birçok motivasyon ile gerçekleştirilen 

seyahatlerde veya turizm hareketlerine katılımda da kendisini 

göstermektedir.  
Uluslararası turizmde güvenlik kavramı, 1990’lı yıllardan sonra küresel 

bir olay olarak kabul edilerek konu ile ilgili ortak araştırmaların yapılması 

yaygın hâle gelmiştir (Kovari ve Zimanyi, 2011). Yaşanan olumsuz 
gelişmeler nedeniyle 1991 yılında Dünya Turizm Örgütü (WTO) 

tarafından yapılan toplantıyla güvenlik kavramının turizm için çok daha 

önemli bir faktör olduğu kabul edilmiştir (Bayhan, 2014). 
Turizm sektöründe güvenlik itici bir unsur olup, seyahat edilen ülke 

veya bölgelerin güvenli olması bireylerin turizme katılmalarında önemli bir 

etkendir. Bireyler, turizm faaliyetlerine katılmayı planladıkları bölge ya da 

ülkelerin güvenliği veya güvensizliği konusundaki algıları tatillerini iptal 

etmelerine yol açabilmektedir. Dolayısıyla güvenlik, bireylerin turizm 

taleplerini etkileyen en önemli faktörler arasında yer almaktadır (Yılmaz 

ve Yetiş, 2018). Çünkü güvensiz bir bölgede bireylerin risk algısı yüksektir 

ve böyle bir ortamda turizm faaliyetlerinden söz edilmesi oldukça zordur 
(Seçilmiş ve Ünlüönen, 2009).  

Turizmde bireylerin güvenlik ihtiyacı, temel bir gereksinimdir. Bireyler, 
kendilerini güvende hissetmediği ortamlardan uzak durmaktadırlar ve 

tatillerini planlarken gitmeyi düşündükleri ülkelerin siyasi koşullarının ve 

güvenliğinin iyi olduğu bölgeleri tercih etmektedirler (Koyunoğlu, 2003). 
Bu süreç, 2019 yılında yaşanan Covid-19 pandemisinde de yaşanmış ve 

uluslararası turizm hareketlerinde seyahat kısıtlamaları ile büyük düşüşler 

yaşanmıştır.  
Ulusal literatürde güvenlikle ilgili risk algısının seyahat davranışlarını 

değiştirdiğine yönelik çeşitli çalışmalar mevcuttur. Kovid-19 salgınının 

seyahat davranışları üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışmada (Kılıç, 

Aslan ve Gövce, 2020), algılanan yüksek riskin ve korkunun turistlerin 
davranışlarını değiştirebileceği sonucuna ulaşılmıştır.  Garipağaoğlu-Uğur, 
Kızılırmak ve Dereli (2021) yürüttükleri araştırmada Kovid-19 salgını 

nedeniyle algılanan riskin seyahat etme niyetini negatif yönlü etkilediğini 
tespit etmişlerdir. Demirci ve Üstün (2021) yürüttükleri araştırmada benzer 

sonuçlara ulaşmışlar ve Kovid-19’a bağlı seyahat riski algısının seyahat 

davranışları üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Dereli ve 

Kızılırmak (2021) da benzer bir araştırma yürütmüş, Kovid-19 risk 
algısının seyahat davranışlarını değiştirdiği sonucuna ulaşmıştır. 

Görüldüğü gibi, birçok araştırmada birbirini destekleyen sonuçlara 

ulaşılmıştır. Nitel araştırma yöntemleri ile kurgulanan bu çalışmada ise 
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katılımcıların Kovid-19 salgınına bağlı olarak gelişen güvenlik davranışları 

anlaşılmaya çalışılmıştır.  
 
3. YÖNTEM  

Bu çalışma, nitel araştırmalarda kullanılan fenomenolojik yaklaşımla 

yapılandırılmıştır. Çevrimiçi araçlarla katılımcılara salgın sürecini nasıl 

deneyimledikleri, seyahat ettilerse seyahat güvenliklerini nasıl sağladıkları 

veya olası bir seyahat durumunda nasıl sağlayacaklarına dair iki temel soru 

sorulmuştur. 
Araştırma kapsamında veri toplanacak katılımcılar nitel araştırma 

kapsamındaki amaçlı örneklem tekniklerinden ölçüt örnekleme 

kullanılarak seçilmiştir. Buna göre; katılımcılar araştırmanın amacına 

dayanan ve belirli bir ölçüt veya özelliğe bağlı olarak diğer bir deyişle 

turizm alanında öğrenim gören üniversite öğrencisi olmalarına bağlı olarak 
seçilmiştir. Nitel araştırmalarda verilerin doygunluğuna ulaştığı noktanın, 

katılımcı grubunun kapsamının belirlendiği nokta olduğunu söylemek 

mümkündür. 
Güven duyulabilirliğin sağlanması için çevrimiçi belgeler 

arşivlendikten sonra akran değerlendirmesi yapılarak doğruluğu 

onaylanmış, arşivlenen belgeler dahili bellek ve bulut hesapta depolanmış; 

verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması süreci sistematik ve 
şeffaf adımlarla yürütülmüştür. Ayrıca araştırma tamamlanmadan önce, 

araştırma ekibi kategoriler oluştukça karşılaştırma yaparak adım adım 

tekrarlama (stepwise replication) (Arslan, 2022) işlemini yürütmüştür. 
             

 
Şekil 1. Tematik analiz süreci 

 
Tematik analiz sürecinin ilk adımı olarak yaygın bir şekilde benimsenen 

sürecin bu aşamasında belgeler incelenerek notlar alınmış, farklı bir dizi 

konuyu kapsayan belirli başlıklar oluşturulmuştur. Şekilde doğrusal bir 

süreçmiş gibi görünse de tematik analizler, bir aşama sonrasında diğer bir 

aşamaya geçilen bir süreç şeklinde ilerlememekte gerekli olan durumlarda 
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kategoriler ve kodlar arasında ileri-geri hareket etmeye olanak tanıyan bir 

analiz tekniği ortaya koymaktadır. Tematik analiz yönteminin kullanıldığı 

araştırmada tümevarım yaklaşımı benimsenmiştir.  
 
4. BULGULAR 

 Araştırmanın bulguları, ilk kısımda katılımcıların gündelik 

yaşamlarındaki salgın deneyimleri; ikinci kısımda ise seyahat sürecindeki 
güvenlik davranışlarının yer aldığı temalardan oluşmaktadır.  

 
Gündelik Yaşamda Salgın Deneyimi 
Katılımcıların gündelik yaşamlarındaki salgın deneyimi; duyusal 

deneyimler, davranışsal deneyimler ve duygusal deneyimler olarak 
kategorilere ayrılmıştır. Bireylerin salgın sürecini nasıl algıladığına işaret 

eden duyusal deneyimler kategorisinde göze en çok çarpan alt kategori 

katılımcıların kısa bir bocalama sürecinden sonra gerçekle yüzleşmeleridir. 
K5 “İlk etapta önemsiz bir hastalık olduğunu düşündüm. İki hafta boyunca 

alınan önlemlerden sonra normal hayatımıza döneceğimizi sanıyordum, 

ancak böyle olmadı. Tam aksine her geçen zaman daha da kötüleşti.” 
ifadeleri ile salgın gerçeğiyle yüzleştiğini aktarmıştır. Duyusal deneyimler 

kapsamında geliştirilen diğer alt kategoriler belirsizlik algısı, süreci 

anlamaya çalışma ve tehlike algısı olarak sıralanabilir. Tehlikeli bir salgın 

içinde olduğunu anlayan katılımcılar; gündelik yaşamlarında kendilerini 

güvende hissetmek için çeşitli davranışlarda bulunmuşlardır. Davranışsal 

deneyimler olarak adlandırılan bu kategori çerçevesinde hijyen ürünlerini 

kullanma, sorumlu davranışlar sergileme, insanlardan uzak durma ve 
gündelik yaşam alışkanlıklarını değiştirme alt kategoriler oluşmuştur. 

Gündelik yaşamda salgın deneyimi kapsamında oluşan son kategori ise 

bireylerin salgını nasıl hissettiği veya duyguları üzerinde neleri etkilediğine 

işaret eden duygusal deneyimlerdir. Bu kategori çerçevesinde en çok 

vurgulanan duygular; korku, kuşku, güvensizlik, kaygı, rahatsızlık hissi, 
panik, içe kapanma ve gerginliktir.  
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Şekil 2. Gündelik yaşamda salgın deneyimi 

 
Seyahat Sürecindeki Güvenlik Davranışları 
Katılımcıların seyahat ettilerse seyahat güvenliklerini nasıl sağladıkları 

veya olası bir seyahat durumunda nasıl sağlayacaklarına dair güvenlik 

davranışları tatil alanı, ulaşım araçları, tatil tercihleri, hijyen davranışları 

ve güvenlik arayışı olmak üzere beş kategoriye ayrılmıştır. Tatil alanı 

kategorisinde, katılımcıların seyahat esnasındaki güvenlik davranışları 
açıklanmaktadır. Buna göre seyahat esnasındaki güvenlik davranışları; 

kalabalık tatil/yer/eğlenceden uzak durma, güvenli tatil kurallarına uyan 

işletmeleri tercih etme, sosyalleşmekten kaçınma, kolonya, maske, mesafe 

kurallarına uyma, normalden daha fazla hijyen beklentisinde olma, vaka 
sayısı/alınan önlem/aşılanma düzeyine dikkat etme, kapalı alan 

etkinliklerine katılmama, kişisel mefruşatı beraberinde götürme, 

restoranlarda fiziksel mesafeye dikkat etme, maskesiz insanlardan uzak 
durma ve ortak alanları kullanmama şeklinde sıralanabilir.  
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Şekil 3. Seyahat süresince güvenlik davranışları 

 
Ulaşım araçları kategorisi, seyahat etmek için kullandıkları araçlardaki 

güvenlik davranışlarını açıklamaktadır. Buna göre ulaşım araçlarıyla ilgili 

güvenlik davranışları; şahsi araçlarla seyahat etme, çift maske, eldiven 

kullanma, teması en az seviyede tutma, maskesizleri uyarma, ulaşım 

araçlarında fiziksel mesafeye dikkat etme, güvenli yolculuk kurallarına 

uyan işletme tercih etme, tekli koltukta seyahat etme, otobüste ikram kabul 
etmeme, molalarda mutlaka dışarı çıkma, ortak alanları kullanmama ve 
yolculuk rutinlerinden vazgeçme şeklinde ortaya çıkmıştır.  

Tatil tercihleri kategorisinde, katılımcıların kişisel güvenliklerini 

sağlayacak şekilde, nerde ve nasıl bir tatil yapmak istedikleri ile ilgili 

açıklamalara ulaşılmaktadır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların tatil 

tercihleri kamp veya karavan tatili, kişiye özel konaklama yerleri, butik 
tatil, yakın arkadaş ile tatil, yazlık evde tatil, aile ile tatil, yalnız seyahat ve 
kısa süreli tatiller şeklinde alt kategorilere ayrılmıştır.  
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Katılımcıların seyahat süresinde güvenliklerini nasıl sağlayacakları ile 

ilgili olarak hijyenle ilgili davranışlar kategorisine bağlı olarak gelişen alt 

kategoriler sürekli dezenfektan kullanma, sürekli maske takma, pandemik 
davranış kalıpları ve davranışlara azami özen gösterme olarak 
sıralanabilir.  

Güvenlik arayışında olma kategorisi pandemi süresinde seyahat 

etmekten kaçınan veya zorunlu olmadıkça herhangi bir yere seyahat 

etmemeyi tercih eden katılımcıların güvenlik davranışlarını açıklayan alt 

kategorilerden oluşmaktadır. Bu alt kategoriler seyahat planlarını askıya 

alma, seyahat sayısını sınırlama, kişisel güvenlik standartlarına uygun tatil 

arayışı, tekrarlı testler yaptırma ve seyahat endişesi yaşama olarak 
sıralanabilir.  
 
5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu çalışmanın amacı, turizm alanında lisans düzeyinde öğrenim gören 
öğrencilerin Kovid-19 salgın sürecini nasıl deneyimlediğini ve 
seyahatlerindeki güvenlik davranışlarının nasıl şekillendiğini anlamaktır. 
Kuşkusuz ki bireylerin ziyaret ettikleri turistik bölgelerin güvenliği birçok 

boyutu kapsamaktadır. Güvenlikle ilgili algılanan küçük bir risk dahi 

seyahat kararının sorgulanmasına, ertelenmesine veya iptal edilmesine yol 

açabilecek güçtedir. Salgın sürecinde durma noktasına gelen turizm 

sektörü, kendini yeniden ayağa kaldırmak, iyileşmek için kısa süre 

içerisinde çözümler üretmiştir. Bu önlemler çerçevesinde önce seyahat 

kısıtlamaları getirilmiş ancak daha sonra “güvenli turizm” sloganlarıyla 

potansiyel turistler harekete geçirilmeye, turizm faaliyetlerine katılmaya 

ikna edilmeye başlanmıştır. Salgının ölümcül olması sektörel önlemler 

dışında bireysel önlemlerin de had safhaya çıkmasına neden olmuştur. 

Salgına rağmen turizm durmaksızın ilerlemiş, düştüğü yerden kalkmış ve 

eksi ivmesini yakalamıştır. Bu noktada, bireylerin aldıkları kişisel güvenlik 

önlemlerinin önemini göz ardı etmemek gerekmektedir. Bireylerin 

güvenlik davranışlarına odaklanılan bu çalışmada, seyahatleriyle ilgili 
riskin farkında olan bireylerin bu riski bertaraf etmek için kişisel 

güvenliklerini nasıl sağladıkları anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bunun için 

katılımcıların salgını nasıl deneyimlediklerine ve kişisel güvenliklerini 

nasıl sağladıklarına yönelik temel olarak iki soru sorulmuştur.  
Gündelik yaşamda salgın deneyimi olarak adlandırılan ilk tema 

çerçevesinde, katılımcıların salgını duyusal, davranışsal ve duygusal olmak 

üzere üç boyutta deneyimlediği sonucuna ulaşılmıştır. Bireylerin duyusal 
deneyimleri; bireylerin salgınla ilgili olarak risk, tehlike ve belirsizlik 
algıladıklarını göstermiştir. Duygusal deneyimler, salgının psikolojik etki 

boyutuna işaret etmiş ve katılımcıların korku, kuşku, güvensizlik, kaygı, 

panik, yalnızlık gibi duygular yaşadığı ortaya çıkmıştır. Bu yönüyle 
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literatürdeki çalışmalarla (Şengel, Işkın ve Çevrimkaya, 2020; Kılıç ve 
diğerleri, 2020; Şenel ve Kılıç, 2022) benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

Gündelik yaşamda salgın deneyimi kapsamında son kategori olan salgının 

davranışsal boyutunda ise hijyen ürünler kullanma, kendisine ve çevresine 

karşı sorumlu davranışlar geliştirme, insanlardan uzak durma ve gündelik 

yaşam alışkanlarını değiştirme gibi davranışların geliştiği bulunmuştur.  
Araştırmanın sonuçları, seyahat esnasındaki güvenlik davranışlarının 

ağırlıklı olarak tatil alanı, ulaşım araçları ve tatil yeri tercihleri 

çerçevesinde şekillendiğini göstermiştir. Araştırma sonuçlarının 

alanyazında yürütülen ampirik araştırmaların sonuçları ile benzerlik 
göstermesi dikkat çekmiştir. Ayrıca riskin farkında olduğu hâlde seyahat 
kararından vazgeçmeyen katılımcıların güvenliklerini sağlamak üzere 

hijyenle ilgili davranışlarının; sürekli olarak çift maske ve dezenfektan 
kullanma, salgından sonra başlayıp ancak yaşamının bir parçası olan 

pandemik davranış kalıplarına sahip olduğu görülmüştür. Salgın nedeniyle 

seyahat etmekten kaçınan katılımcılar ise zorunlu olmadıkça seyahate 

çıkmamışlar, seyahat sayılarını sınırlamışlar veya kişisel güvenlik 

standartlarına uygun tatil arayışında oldukları belirlenmiştir.  
Bu araştırma turizmin temel bir ön koşulu olan güvenlik konusunu 

vurgulaması açısından önem taşımakta ve sonuçları hem sektöre hem de 

gelecek araştırmacılara yönelik değerli ipuçları sunmaktadır. Tarihin her 

döneminde çeşitli krizlerde mücadele etmiş turizm sektöründe, bir salgının 

bu denli etkisinin olabileceği öngörülemez bir gerçeklikti. Bu olağanüstü 

kriz zamanında, olağanüstü kararlar verilmek zorunda kalınan turizm 

sektöründe, geleceğin turizm profesyonellerinin beklenti ve 

gereksinimlerinin neler olabileceğini anlamak önemlidir. Diğer 

araştırmalarda (Demirci ve Üstün; Dereli ve Kızılırmak, 2021) farklı yaş 

grupları olmakla birlikte ağırlıklı olarak 25 yaş üstü bireylerin seyahat 

davranışları incelenmiştir. Mevcut araştırmada ise ezici çoğunluğu birinci 
sınıfta olan 18 veya 19 yaşlarındaki turizm alanında öğrenim gören 

öğrencilerin de benzer talep ve beklentileri olduğu açıktır. Tatil tercihleri 

açısından da bakıldığında butik, kamp ve karavan, yakın arkadaş ile yazlık 

ev vb. açısından da benzerlikler tespit edilmiştir. Gelecek araştırmalarda 

ise araştırma birimi genişletilerek ve gelişen alt kategorilerden 

faydalanılarak geniş örneklemler üzerinde ampirik çalışmalar yürütülebilir.  
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ÖZET 
Bu araştırmanın temel amacı son yıllarda yoğun şekilde teknolojik 

yeniliklere sahne olan otel işletmelerinde, söz konusu teknolojik 

yeniliklerin çalışan verimliliği üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Amaç 

doğrultusunda Antalya ili Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı 

otel işletmelerinde görevli 182 mutfak çalışanından anket tekniği ile veri 

elde edilmiştir. Veri analizi sonucunda mutfak bölümünde teknolojik 

yeniliklere önem verildiği ve teknolojik yenilikler kapsamında kullanıma 

sunulan teknolojik araçların iş süreçlerinde önemli faydalar sağladığı 

belirlenmiştir. Diğer yandan etki ölçüm analizleri sonucunda yeni 
teknolojik araçların kullanımının iş gören verimliliği üzerinde olumlu katkı 

yaptığı sonucuna ulaşılmış, söz konusu bulgunun mevcut alan yazın ile 

uyumlu olduğu görülmüştür. Sonuçlar doğrultusunda otel işletmelerinde 

teknolojik yeniliklerin miktarı arttıkça iş süreçlerinde iyileşmelerin olacağı 

ve buna bağlı olarak hizmet kalitesinin artacağı, bununla birlikte hizmet 

sunumunda insan unsurunun her zaman en önemli bileşen olacağı 

öngörülmektedir. Araştırma sonuçlarının sektör temsilcileri ve 

araştırmacılara teknolojinin hizmet sunumunun iyileştirilmesi ve iş gören 

performansının artırılması hususlarında katkı sağlaması beklenmektedir.    
Anahtar Kelimeler: Teknolojik yenilik, Çalışan verimliliği, Otel 

işletmeleri, Mutfak bölümü. 
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THE EFFECT OF THE USE OF NEW TECHNOLOGY IN HOTEL 
OPERATIONS ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY: A RESEARCH 

ON THE KITCHEN DEPARTMENT 
 
ABSTRACT 
The primary aim of this study is to reveal the effects of technological 
innovations on employee productivity at hotels that intensively witness 
technological innovations in recent years. Within the context of the aim of 
the study, data was gathered from 182 kitchen employees working at 5-star 
hotels operating in the Manavgat district of Antalya via questionnaire 
forms. As a result of data analyses, it is determined that it is given 
importance to technological innovations in the kitchen, and technological 
tools put into service within the context of technological innovations 
provide essential advantages. On the other hand, as a result of regression 
analyses, it is revealed that the usage of technological tools positively 
contributes to employee productivity in parallel to current literature. In line 
with the findings, it is assumed that there will be significant improvements 
in business processes as long as the number of technological innovations 
increases. Therefore, the service quality will also increase. However, it is 
also assumed that human capital will always be an essential component of 
service delivery. Finally, it is expected that the findings of this study will 
contribute to both tourism sector delegates and researchers in terms of 
enhancing service delivery and employee performance through technology.   
Keywords: Technological innovation, Employee productivity, Hotel 
enterprises, Kitchen department. 
 
1. GİRİŞ 

Rekabetçi çevre koşulları işletmeleri yenilikçi olma, maliyetleri azaltma 

ve daha etkin olmaya zorlamaktadır (De Jorge & Suarez, 2014: 354). Bunu 
sağlamanın yollarından biri mal ve hizmet üretiminde kullanılan 

kaynakların verimliliğinin arttırılmasıdır. Çünkü uzun dönemli verimlilik, 

kurumsal sağlığın anahtar belirleyicilerinden birisidir (Jones, 2007). 

Verimlilik kavram olarak kısaca “bir üretim ya da hizmet sisteminin 

ürettiği çıktı ile bu çıktıyı yaratmak için kullanılan girdi arasındaki ilişki” 

olarak ifade edilir. Verimlilik ile ilgili dikkat edilmesi gereken önemli 

hususlardan birisi verimlilik artışının temelinin çok çalışmak değil, daha 

akılcı çalışmak olduğu hususudur. Özellikle verimlilik arttırma çabalarının 

ana faktörü olarak insan kaynağının fiziki kısıtlılığı nedeniyle daha çok 

çalışmak sınırlı ölçüde verimlilik sağlar (Prokopenko, 1992: 3-4). 
Verimlilik fiziksel mal üreticileri için üretim verimliliği kavramı olarak 

geliştirilen ve genellikle endüstriyel üretimi yönetmek için kullanılan bir 

kavramdır. Hizmet sektörlerinin açık sistemler olması, hizmet üretim 
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süreçlerinin doğası ve müşterilerin bu süreçlere katılımı, verimlilik 

kavramının ölçülmesini bu sektörlerde zorlaştırmaktadır. Bu nedenle 

geleneksel üretim verimliliği kavramıyla karşılaştırıldığında hizmet 

verimliliği kavramı, içerdiği unsurlar ile çok farklı bir kavramdır (Grönroos 

& Ojasalo, 2002).  
İşletmelerde verimlilik artışının temel kaynakları insan sermayesi, insan 

kaynakları ve yönetimi ile birlikte teknolojik değişimlerdir (Li, 2014). 
İnsan verimlilik arttırma çabalarının temel kaynağı olmakla birlikte 

verimliliği etkileyen faktörlerden birisi teknolojidir. Teknolojik yenilik, 

yüksek verimliliğin en önemli kaynaklarından birisidir ve özellikle mal ve 

hizmet miktarındaki artış, kalite geliştirme, yeni pazarlama yöntemleri 

artan otomasyon ve bilgi teknolojileri ile elde edilir. Aynı zamanda 

otomasyon sistemleri depolama, iletişim sistemleri ve kalite kontrolünü de 

geliştirir (Prokopenko, 1992: 14). 
Teknolojik yenilikler ve yeni teknolojiler tüm sektörlerde olduğu gibi 

turizm sektörü işletmelerinin de verimlilik artışı sağlayarak rekabetçi 

yapılarını korumalarında kilit rol oynamaktadır. Turizm sektörünü 

oluşturan işletmeler, özellikle otel işletmeleri emek yoğun üretim yapıları 

nedeniyle yeni teknoloji kullanımı ile iş gören verimliliğinin arttırılmasının 

önemli olduğu işletmelerdir. Çünkü otel işletmeleri düşük nitelikli insan 

kaynağı, yeniliğe kapalılık ve teknolojik ilerlemenin sınırlılığı nedeniyle 

uzun dönemli verimliliğin düşük olduğu işletmeler olarak karakterize edilir 

(Li, 2014). Bu genel yaklaşım nedeniyle günümüzde tüm otel işletme 

yönetici ve müdürlerinin meydan okumak zorunda oldukları temel 

zorlukların başında sürekli olarak iş gören verimliliğini artırma yollarını 

aramak gelmektedir (Kavanaugh & Ninemeier, 1995: 128).     
Otel işletmelerinde yeni teknolojilerin verimliliği arttırma aracı olarak 

en yaygın kullanım olanağı bulunan bölümlerinden birisi mutfak 

bölümüdür. Çünkü otel işletmelerinde mutfak bölümü neredeyse tek 

endüstriyel üretim birimi olarak kabul edilen yiyecek üretiminin yapıldığı 

yerdir. Bu nedenle mutfak bölümünde büyük miktarlarda ve aynı standartta 

üretimin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesinin sağlanmasında yeni 

teknolojilerden yoğun bir şekilde yararlanılmaktadır (Rodgers, 2007). 

Ayrıca mutfakta kullanılan makine ve ekipmanlarda meydana gelen 

teknolojik gelişmeler birçok olumlu sonucu beraberinde getirmektedir. 

Zaman ve enerjiden tasarruf sağlayan yeni teknolojik makineler, 

verimliliğe olan olumlu etkilerinin yanı sıra ortaya çıkan ürünlerin 

kalitelerinin artmasını ve kalitenin devamlılığını sağlamaktadır (Birdir & 
Çanakçı, 2014). Yeni teknolojiler mutfak bölümlerinde sadece operasyonel 

süreçler üzerinde etki oluşturmamakta aynı zamanda üretim tekniklerinin 
değiştirilmesine de olanak sağlamaktadır. Örneğin, soğutma, dondurma ve 

ısıtma aletleri bazı yiyeceklerin önceden bir merkezde daha çok miktarda 
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hazırlanmasını, paketlenmesini ve daha sonra küçük ünitelerde ısıtılıp 

pişirilmesini mümkün kılmaktadır. Ayrıca yeni teknolojiler yemek yapma 

ve pişirme tarzlarını da değiştirerek aşçılık mesleğinin gelişimine de katkı 

sağlamaktadır (Gisslen, 2019: 4-7). Bu doğrultuda çalışmada yeni 

teknolojilerin iş gören verimliliğine etkisi mutfak bölümü çalışanları 

açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  
 

2. LİTERATÜR 
Teknoloji, hem otel iş görenleri hem de müşteriler için değer yaratma ve 

hizmet inovasyonunun en önemli katalizörüdür (Shin, Pedue & Kang, 
2019:311). Teknolojik yenilikler, otel işletmelerinde müşterilerin, otel 
yöneticilerinin ve iş görenlerinin davranışlarını, işlevlerini ve görevlerini 

değiştirerek geleneksel otel hizmet sürecinde değişim etkiye sahiptir 

(Kamble & Chandel, 2019: 6). Literatür incelendiğinde; teknolojik 

yeniliklerin performans (Adeyeye vd., 2013; Hall & Karamakz, 1998; 
Osman vd., 2016; Yang & Yang (2018) ve üretkenlik (Aboal & Garda, 

2016; Kahn vd., 2022; Lakhwani, 2020) üzerindeki etkilerini ele alan 

çalışmaların ağırlıklı olduğu görülmektedir. Söz konusu çalışmalar 

teknolojik yeniliklerin genel olarak hizmet endüstrisinde ve imalat 

sektöründe üretkenlik ve performansı olumlu yönde etkilediğini ortaya 

koymaktadır. Örneğin Yang & Yang (2018), süreç yeniliği ile rekabet 

yoğunluğu arasındaki etkileşimin ortak etkisinin firma performansıyla 
olumsuz bir şekilde ilişkili olduğunu ve dönüştürücü liderlik ile rekabet 
yoğunluğu arasındaki etkileşimin ortak etkisinin ise firma performansı ile 

pozitif ilişkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Osman vd. (2016), yeniliğin 

iş gören performansı ile ilişkili olduğunu; Aboal & Garda (2016), Alvarez 

vd. (2015) ve Gonzalez-Blanco vd. (2019), teknolojik ya da teknolojik 
olmayan yeniliklerin, hizmet sektöründe üretkenliği olumlu yönde 

etkilediğini tespit etmişlerdir. Benzer şekilde Lakhwani ve arkadaşları 

(2020), teknolojik yeniliklerin ve IT altyapısının örgütün üretkenliğini 

olumlu yönde etkilediğini belirlemişlerdir.  
Konu turizm endüstrisi bakımından ele alındığında, benzer şekilde, 

yeniliğin firma performansını arttırdığına işaret eden çalışmalara rastlamak 
mümkündür (Bhat & Sharma, 2021; Hertog, Gallouj ve Segers, 2011; 

Tweneboah-Koduah vd., 2020). Hertog ve arkadaşları (2011), yeniliğin 

daha iyi firma performansı ile ilişkili olduğunu; Tweneboah-Koduah ve 
arkadaşları (2020), süreç yeniliği ve kişiselleştirmenin yüksek düzeyde 

firma performansına neden olduğunu tespit etmişlerdir. Meira ve 
arkadaşları (2019), yenilik unsurları ile iş gören performansı arasında ilişki 

olduğunu belirlemişlerdir. Bhat & Sharma (2021), hizmet yeniliğinin iş 
gören verimliliğini olumlu yönde etkilediğini, Hertog, Gallouj ve Segers 

(2011), yeniliğin daha iyi firma performansı ile ilişkili olduğunu 
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vurgulamaktadırlar. Benzer şekilde Kahn ve arkadaşları (2022), ürün ya da 

süreç yeniliklerinin, firmanın üretkenliğini etkilediğini belirtmişlerdir. 
Yukarıda vurgulandığı gibi yeni teknolojilerin iş gören verimliliğine 

etkisini doğrudan ve dolaylı olarak hizmet işletmeleri bağlamında ele alan 

çalışmalar bulunmakla birlikte, verimlilik kavramının ortaya çıkışının 

kaynağı olan üretim verimliliğinin hizmet işletmelerinde en klasik örneği 

olarak kabul edilen mutfak bölümlerinde bu ilişkiyi ele alan çalışma sayısı 

sınırlıdır. Örneğin Birdir ve Çanakçı (2014), mutfak şeflerinin yeni 

teknolojilerin verimliliğe, kaliteye ve müşteri memnuniyetine etkisini nasıl 
algıladıklarını araştırdıkları çalışmalarında, otel mutfaklarında yeni 

teknolojilerin verimlilik açısından enerji tüketimi boyutunda 

değerlendirildiğini ve pişirme sürelerini kısaltarak kaliteye olumlu etki 
ettiğini belirlemişlerdir. Araştırmada ulaşılan bir diğer sonuç, kalite 
boyutunda yeni teknolojilerin yiyeceklerin taze kalmasını sağlayarak uzun 

süre saklanmasını mümkün kılması önermesinin verimlilik ile ilgili maliyet 
kontrolüne katkı sağladığıdır. Araştırmanın en genel sonucu ise mutfak 

şeflerinin yeni teknolojilerin verimliliğe etkilerini olumlu 

değerlendirdiğidir.  
Bucak ve Yiğit (2020)’in otel mutfak çalışanlarının teknolojik 

yeniliklere bakış açılarını ve algılarını araştırdıkları çalışmada, çalışanların 
mutfak teknolojilerini işlerini kolaylaştıran, operasyonlarına yardımcı olan 

yenilikçi bilgisayar ve robot sistemleri olarak ifade ettiklerini tespit 
etmişlerdir. Bununla birlikte, çalışmada mutfaklarda yeni teknoloji 
kullanımı, teknolojik gelişmeleri yakalama noktasında başarı olarak 

görülse de; üretimde robotlaşmaya neden olan ve mesleğin doğasına zarar 

veren bir unsur olarak da değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda yapılan 

kelime ilişkilendirme testi sonucunda “el lezzeti kaybolur”, “fabrikasyon” 

ve “pahalı” gibi kelimelerin mutfak çalışanlarının bazılarının mutfak 

teknolojilerine mesafeli olduğunu gösterdiği, aşçılık mesleğini 

sıradanlaştırdığını ve ileride bu mesleği tehlike altına sokacağını 

düşündüklerini ortaya koymaktadır (Bucak & Yiğit, 2020: 495-496). İbiş 

(2019) turizm sektöründe robotlaşmanın düzeyini araştırdığı kavramsal 

çalışmasında yiyecek içecek işletmelerinde mutfak bölümü dâhil tüm 

bölümlerde uygulamanın başladığından bahsetmekte ve bu durumunda 
gelecekte ilgili alanda çalışanların işsiz kalma endişeleri taşımalarına neden 

olduğuna vurgu yapmaktadır. Araştırmada mutfak özelinde dikkat çekilen 

bir diğer husus ise mutfakta işgörenler tarafından yapılan rutin işlerin 

robotlar tarafından yapılması ile işgörenlerin daha yaratıcı arayışlara 

odaklanılmasına olanak sağlayacağı düşüncesidir. Bu boyutuyla yeni 

teknoloji kullanımının yiyecek içecek üretiminde işleyişte zıtların birleşimi 

olarak ifade edilen oxymoron bir etki potansiyeli taşıdığı söylenebilir. 
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3. YÖNTEM 
İlişkisel tarama modelinin benimsendiği bu araştırmada otel 

işletmelerinin mutfak bölümlerinde yeni teknoloji kullanımının, mutfak 
çalışanlarının verimliliğine etkileri incelenmiştir. Amaç doğrultusunda 

oluşturulan temel hipotez ve araştırma modeli ise Şekil 1’de gösterilmiştir. 
Araştırma amacının gerçekleştirilebilmesi için Antalya ili Manavgat 
ilçesinde faaliyet gösteren Turizm İşletme Belgeli ve 5 yıldızlı otel 

işletmelerinin mutfak bölümlerinde çalışan 182 iş görenden veri elde 

edilmiştir. 15 Mart-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen veri 

toplama sürecinde üç bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Anketin 

ilk bölümünde 9 adet kapalı uçlu demografik soruya, ikinci bölümünde ise 
Bayındır ve Demir (2019) tarafından geliştirilen ölçeğin teknolojik 

araçların faydası (TAF) kısmını açıklayan 7 ifadesine yer verilmiştir. Anket 
formunun son bölümünde ise Korkmaz Durmuş (2015) tarafından 

geliştirilen 12 ifadeli iş gören verimliliği (İV) ölçeği kullanılmıştır. Anketin 
ikinci ve üçüncü bölümünde yer alan ifadelerin yanıtlanması için 5’li Likert 

tipi derecelendirme oluşturulmuştur. 

 
Şekil 1. Araştırma Modeli ve Hipotezi 

 
Araştırma kapsamında elde edilen veriler, istatistik veri analiz 

programına aktarıldıktan sonra ilk olarak geçerlilik, güvenilirlik analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı analizler için sıklık, yüzde, aritmetik 
ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularının 

değerlendirilmesi sürecinde ilişki ölçüm analizi (Korelasyon) ve etki ölçüm 

analizleri (Regresyon) gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular mevcut 

alan yazın ile karşılaştırılarak araştırmacılara ve sektör temsilcilerine 

yönelik çeşitli öneriler getirilmiştir. 
 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
Araştırma bulgularının değerlendirilmesi sürecinde ilk olarak otel 

işletmelerinin gerçekleştirdiği teknolojik yeniliklerin katkılarını 

belirlemeyi amaçlayan TAF ölçeği için geçerlilik ve güvenilirlik analizleri 

gerçekleştirilmiştir ve bulgular Tablo 1’de sunulmuştur. Ölçek 

geçerliliğinin testi için gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda veri 
matrisinin faktör analizi için uygun olup olmadığını belirten Kaiser-Meyer-
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Olkin (KMO) kat sayısının 0,860 ve veri matrisinin anlamlılığını ifade eden 

Bartlett’s küresellik testi değerinin 0,000 olduğu saptanmıştır. Buradan 

hareketle TAF ölçeğinin faktör analizi için uygun olduğu belirlenmiş ve 

analiz sonucunda ölçekte yer alan ifadelerin tek faktör altında toplandığı 

görülmüştür. Faktör yüklerinin 0,70 üzerinde olduğu TAF ölçeğinin 

varyans açıklama oranı yaklaşık %60 olup, verilerin geçerli olduğu 

sonucunda ulaşılmıştır.  
 
Tablo 1. Teknolojik Araçlar ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik analizi sonuçları 

İfade 
Faktör 

yükü 
TAF4- En son teknolojik araçlar yeni ürün ve hizmet üretiminde kayıpların 

önlenmesinde katkı sağlar 
0,805 

TAF6- En son teknolojik araçlar yeni ürün ve hizmet üretiminin kolay 

denetlemesine katkı sağlar 
0,800 

TAF2- En son teknolojik araçlar yeni ürün ve hizmet üretiminde maliyet 

kontrolü sağlar 
0,789 

TAF1- En son teknolojik araçlar yeni ürün ve hizmet üretiminin daha 

kaliteli olmasına katkı sağlar 
0,779 

TAF3- En son teknolojik araçlar yeni ürün ve hizmet üretiminin daha fazla 

olmasına katkı sağlar 
0,766 

TAF5- En son teknolojik araçlar yeni ürün ve hizmet üretiminin daha hızlı 

üretilmesine katkı sağlar 
0,739 

TAF7- En son teknolojik araçlar yeni ürün ve hizmet üretiminin daha 

hijyenik olmasına katkı sağlar 
0,727 

Varyans açıklama oranı %59,74 
Kaiser-Meyer-Olkin Kat sayısı 0,860 
Barttlett’s küresellik testi Ki-kare değeri 617,111 
Barttlett’s küresellik testi anlamlılık değeri 0,000 
Ölçek güvenilirliği 0,886 

 
Tablo 1’de yer alan teknolojik araçlar ölçeğine yönelik gerçekleştirilen 

güvenilirlik analizinde ölçekte yer alan 7 ifade için güvenilirlik 

(Cronbach’s Alpha) katsayısının 0,86 olduğu belirlenmiştir. İlgili değer 

0,70 üzerinde olup verilerin yüksek güvenilirliğe sahip olduğunu ortaya 

koymaktadır. Buradan hareketle, faktör analizi sonucunda geçerli kabul 

edilen verilerin aynı zamanda güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Veri analizinin ikinci aşamasında İV ölçeğine ilişkin geçerlilik ve 

güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiş ve bulgular Tablo 2’de 

sunulmuştur. Tablo 2’ye göre İV ölçeği faktör analizi için uygundur 

(KMO: 0,948, Bartlett’s küresellik değeri: 0,000). Faktör analizi 

sonucunda ölçekte yer alan 12 ifadenin toplam varyansın yaklaşık %73’ünü 

açıkladığı ve ifadelerin tek faktör altında toplandığı saptanmıştır. Tablodan 
görüldüğü üzere ifadelerin faktör yükleri 0,80 üzeridir. Diğer yandan iş 

gören verimliliğini ölçen 12 ifade için güvenilirlik katsayısı 0,967 
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şeklindedir. İlgili sonuçlar doğrultusunda araştırmada kullanılan iş gören 

verimliliğine yönelik verilerin geçerli ve yüksek düzeyde güvenilir olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Tablo 2. İş gören verimliliği ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik analizi sonuçları 

İfade 
Faktör 

yükü 
İV11- İşletmeden ve yaptığım işten memnunun 0,883 
İV7- Problem çıktığında hızla çözüyorum 0,870 
İV6- Sorumluluklarımı yerine getiriyorum 0,867 
İV3- İşlerimi zamanında tamamlıyorum 0,865 
İV12- İşimde verimli olduğumu düşünüyorum 0,865 
İV9- İş sorumluluklarımın ötesine geçme konusunda kendimi istekli 

hissediyorum 
0,862 

İV10- Her zaman gösterebileceğim performansın en iyisini gösteririm 0,859 
İV4- Yöneticinin verdiği görevleri eksiksiz olarak zamanında yerine 

getiriyorum 
0,855 

İV8- Hedeflerimi gerçekleştiriyorum/ aşıyorum 0,850 
İV2- İşimde potansiyelimi tam olarak kullanıyorum 0,848 
İV5- İşimde üretken olduğumu düşünüyorum 0,843 
İV1- İşimde beceri ve yeteneklerimden verimli bir şekilde yararlanıyorum 0,816 
Varyans açıklama oranı %73,49 
Kaiser-Meyer-Olkin Kat sayısı 0,948 
Barttlett’s küresellik testi Ki-kare değeri 2291,526 
Barttlett’s küresellik testi anlamlılık değeri 0,000 
Ölçek güvenilirliği 0,967 

 
Veri analizi sürecinde geçerlilik ve güvenilirlik analizlerini takiben 

katılımcılara ait demografik bilgiler incelenmiş ve elde edilen sonuçlar 

Tablo 3’te sunulmuştur. Tablo verilerine göre katılımcıların yarıdan fazlası 

(%66,48) erkek çalışanlardan oluşmaktadır ve yine yarıdan fazlası evli 

durumdadır (f: 102). Yaş gruplarında 18 yaş ve altı haricinde dengeli bir 
dağılımın görüldüğü iş görenlerin %55,49’u ortaöğretim mezunu olup, 

büyük çoğunluğu 2000 TL ile 5000 TL arasında gelire sahiptir. Mutfak 

bölümü çalışanlarından oluşan katılımcıların yaklaşık %76’sı işletmede şef 

pozisyonunda (demi chef dâhil) çalışmakta iken mutfak bölümünde dengeli 

bir dağılım olduğu görülmektedir. Son olarak katılımcılardan 120 kişinin 4 

yıldan daha az bir süredir mevcut işletmede çalıştığı ve 133 kişinin 

(%73,08) 4 yıl ve daha fazla mesleki tecrübeye sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Tablo 3. Katılımcılara ait demografik bilgiler 
Grup Değişken f % Grup Değişken f % 

Cinsiyet 
Kadın 61 33,52 

Çalışılan 

pozisyon 

Aşçıbaşı 4 2,20 
Erkek 121 66,48 Su şefi 10 5,49 

Medeni 
Durum 

Evli 102 56,04 Kısım şefi 57 31,32 
Bekâr 80 43,96 Kısım şefi 

asistanı 
25 13,74 

Yaş 

grubu 

18 yaş ve altı 5 2,75 Demi chef 46 25,27 
18-24 yaş 53 29,12 Komi 35 19,23 
25-34 yaş 42 23,08 Diğer 5 2,75 
35-44 yaş 42 23,08 

Çalışılan 

bölüm 

Sıcak 32 17,58 
45 yaş ve 

üzeri 
40 21,98 

Soğuk 
36 19,78 

Eğitim 

düzeyi 

İlk öğretim 68 37,36 Pastane 31 17,03 
Lise 101 55,49 Kahvaltı 26 14,29 
Ön lisans 6 3,30 Kasaphane 19 10,44 
Lisans 7 3,85 Alakart mutfağı 23 12,64 

Gelir 
düzeyi 

1000 tl ve altı 1 0,55 Diğer 15 8,24 
1001-2000 tl 3 1,65 

Çalışma 

süresi 

1 yıldan daha az 13 7,14 
2001-3000 tl 89 48,90 1-3 yıl 117 64,29 
3001-4000 tl 60 32,97 4-6 yıl 30 16,48 
4001-5000 tl 22 12,09 7-9 yıl 13 7,14 
5001 tl ve üstü 7 3,85 10 yıl ve üzeri 9 4,95 

f: gözlem sıklığı 
%: gözlem yüzdesi 
N: 182 iş gören 

Mesleki 
tecrübe 

1 yıldan daha az 6 3,30 
1-3 yıl 43 23,63 
4-6 yıl 59 32,42 
7-9 yıl 32 17,58 
10 yıl ve üzeri 42 23,08 

 
Tablo 4’te katılımcıların TAF ölçeği ve İV ölçeği ifadelerine katılım 

düzeyleri incelenmiştir. Tablo verileri incelendiğinde katılımcıların TAF 
ölçeği ifadelerine yönelik olarak yüksek düzeyde olumlu algılara sahip 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda katılımcılar tarafından diğerlerine 
oranla daha yüksek algılanan iki ifade sırasıyla “TAF5- En son teknolojik 
araçlar yeni ürün ve hizmet üretiminin daha hızlı üretilmesine katkı sağlar” 
(x̅: 4,25) ve “TAF2- En son teknolojik araçlar yeni ürün ve hizmet 

üretiminde maliyet kontrolü sağlar” (x̅: 4,22) ifadeleridir. TAF ölçeğinde 

diğerlerine oranla daha az katılım gösterilen ifade ise “TAF7- En son 
teknolojik araçlar yeni ürün ve hizmet üretiminin daha hijyenik olmasına 

katkı sağlar” (x̅: 4,10) ifadesidir.   
İş gören verimliliği bağlamında değerlendirildiğinde, katılımcıların 

kendilerini verimli bir işgören olarak tanımladıkları (x̅: 3,735) ve ifadelere 
genel olarak olumlu düzeyde katılım gösterdikleri anlaşılmaktadır (Tablo 

4). İş gören verimliliğini ölçen ifadeler arasında en yüksek düzeyde katılım 

gösterilen iki ifade sırasıyla “İV4- Yöneticinin verdiği görevleri eksiksiz 

olarak zamanında yerine getiriyorum” (x̅: 3,81) ve “İV2- İşimde 
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potansiyelimi tam olarak kullanıyorum” (x̅: 3,77) ifadeleridir. Katılım 

düzeyi olumlu olmakla birlikte diğer ifadeler arasında en az katılım 

gösterilen ifadeler ise 3,68 ortalama ile “İV10- Her zaman 
gösterebileceğim performansın en iyisini gösteririm” “İV8- Hedeflerimi 
gerçekleştiriyorum / aşıyorum” ifadeleridir.  
 
Tablo 4. Katılımcıların ölçek ifadelerine katılım düzeyi 

İfade x̅ s.s İfade x̅ s.s İfade x̅ s.s 
TAF1 4,18 0,641 İV1 3,73 0,786 İV7 3,72 0,869 
TAF2 4,20 0,652 İV2 3,77 0,840 İV8 3,68 0,865 
TAF3 4,22 0,686 İV3 3,76 0,810 İV9 3,71 0,921 
TAF4 4,19 0,674 İV4 3,81 0,891 İV10 3,68 0,909 
TAF5 4,25 0,624 İV5 3,76 0,884 İV11 3,75 0,899 
TAF6 4,18 0,732 İV6 3,73 0,928 İV12 3,71 0,938 
TAF7 4,10 0,762 İV genel ortalama: 3,735 
TAF genel ortalama: 4,189 x̅: Aritmetik ortalama, s.s.: standart sapma 

Araştırma verilerinin analizinde bir sonraki aşamayı araştırma kapsamında 

oluşturulan temel hipotezin test edilmesi oluşturmaktadır. Bu amaçla ilk 

olarak değişkenler arası ilişkinin anlamlı olup olmadığı Korelasyon analizi 

ile ölçülmüş ve bulgular Tablo 5’te sunulmuştur.  
 
Tablo 5. Değişkenler arası ilişki ölçümü (Korelasyon analizi) 

  Teknolojik araçların Faydası 

İşgören verimliliği  
 

Pearson Korelasyon (r) 0,336 
Güvenilirlik kat sayısı 
(p) 

0,000 

Tabloda yer alan bulgular doğrultusunda araştırmanın bağımsız 

değişkeni olan teknolojik yenilikler (araçlar) ile bağımlı değişkeni olan iş 

gören verimliliği arasında 0,001 düzeyinde anlamlı ilişki mevcuttur (p: 

0,000). Otel işletmelerinin mutfak bölümünde gerçekleştirilen teknolojik 

yenilikler ile iş gören verimliliği arasında istatistiksel olarak orta düzeyde 

(r: 0,336) bir ilişki bulunmaktadır. Söz konusu ilişkinin yönü ve şiddetini 

belirleyerek araştırma hipotezinin test edilmesi için ise Tablo 6’da 

sonuçlarına yer verilen tek değişkenli doğrusal regresyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. 
  
Tablo 6. Araştırma hipotezinin test edilmesi (Regresyon analizi) 

Model 

Standardize edilmemiş 

katsayılar 
Standardize 
katsayılar t 

değeri Sig. β Standart hata β 

1 
(Sabit) 1,719 0,424 -- 4,053 ,000 
TAF 0,481 0,100 0,336 4,793 ,000 

R: 0,336,  Düzeltilmiş R2: 0,108, F değeri: 22,972, 
 Model Sig.: 0,000 
Bağımlı Değişken: İş gören verimliliği,  Sig.: Güvenirlik kat sayısı 
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Tablo 6 incelendiğinde araştırma hipotezinin testi için oluşturulan 

modelin analize uygun (R: 0,336, F: 22,972) ve anlamlı olduğu (Model Sig. 

0,000) anlaşılmaktadır. Araştırma modelinin matematiksel ifadesi ise “İş 

gören verimliliği = 1,719 + 0,481*Teknolojik araçların faydası” 

şeklindedir. 
Araştırma modeline göre teknolojik araçların faydası iş gören 

verimliliğine ait toplam varyansın yaklaşık %11’ini açıklamaktadır. Diğer 

bir ifade ile iş gören verimliliğine katkıda bulunan unsurlar içerisinde 

teknolojik yeniliklerin payı yaklaşık %11’dir. Söz konusu etki daha detaylı 

incelendiğinde ise teknolojik yenilikleri açıklayan teknolojik araçların 

faydasındaki her bir birimlik artışın iş gören verimliliğine yaklaşık olarak 

%48 oranında katkı sağladığı görülmektedir. Regresyon analizinden elde 
edilen sonuçlar doğrultusunda ve araştırma sonuçları ile sınırlık kalmak 

koşulu ile otel işletmelerinin mutfak bölümünde yararlanılan teknolojik 
araçların iş gören verimliliğini olumlu yönde etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Buradan hareketle araştırmanın temel hipotezi olan “H1: Otel 
işletmelerinde yeni teknoloji kullanımı iş görenlerin verimliliğini olumlu 

yönde etkilemektedir” hipotezi kabul edilmiştir. 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Otel işletmelerinin mutfak bölümlerinde yeni teknoloji kullanımının, 

mutfak çalışanlarının verimliliğine etkisini ilişkisel tarama modeli ile 

belirlemeye çalışan bu çalışmanın sonuçları temel olarak; otel 

işletmelerinin mutfak bölümünde yeni teknolojik araçların kullanımı ile iş 

gören verimliliği arasında istatistiksel olarak orta düzeyde bir ilişki 

olduğunu ve teknolojik yenilikleri açıklayan teknolojik araçların 

faydasındaki her bir birimlik artışın iş gören verimliliğine yaklaşık olarak 

%48 oranında katkı sağladığını; yeni teknolojik araçların ürün ve hizmet 

üretiminin hızına, maliyetine ve hijyenik olmasına olumlu yönde katkı 

sağladığını; katılımcıların kendilerini verimli olarak tanımladıklarını 

göstermektedir. Öncelikle elde edilen bu sonuçlar, teknolojik araçlarının 

faydasının otel işletmelerinin mutfak bölümlerinde verimliliğe olumlu 

yönde katkı sağladığını doğrulamaktadır ve literatürde hizmet yeniliğinin 

firma performansını ve verimliliği olumlu yönde etkilediğini öne süren 

araştırmaların (Aboal & Garda, 2016; Bhat & Sharma, 2021; Birdir & 
Çanakçı, 2014; Bucak & Yiğit, 2020; Gonzalez-Blanco vd., 2019; Hertog, 
Gallouj ve Segers, 2011; Jeong, Lee ve Nagesvaran, 2016; Tweneboah-
Koduah vd., 2020) sonuçlarını destekler niteliktedir. Araştırmanın 

sonuçları doğrultusunda otel işletmelerinde yeni teknolojik araçların 

kullanımı arttıkça hizmet üretim süreçlerinin hızlanacağı ve iyileşmelerin 

olacağı, bu durumun çalışan performansını olumlu yönde etkileyeceği ve 
nihayetinde çalışanların verimliliğinin artacağı öngörülmektedir. Bu 
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öngörüyü destekler nitelikte; Jeong, Lee ve Nagesvaran (2016) mobil 

aygıtların otel çalışanlarının performansına ve memnuniyetine olumlu 

katkı yaptığını belirlemişlerdir. Benzer şekilde Lam ve arkadaşları (2007), 

çalışanların, performanslarını iyileştirmeye ve misafir memnuniyetini 

artırmaya yardımcı olabilecek yeni bir sistem kullanmanın faydalarını 

gözlemleyip fark edebildiklerinde daha fazla performans göstereceklerini 

ve motivasyonlarının artacağını vurgulamaktadırlar.  
Literatürde her ne kadar mutfak bölümünde teknolojinin olumlu etkileri 

kadar olumsuz etkilerinin de olduğuna vurgu yapılıyor olsa da (Bucak & 

Yiğit, 2020) özellikle büyük otel işletmelerinde mutfak neredeyse tek 

endüstriyel üretim yapılan bölümdür. Bunun anlamı mutfakta büyük 

miktarlarda ve aynı standartta üretimin başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesinin sağlanması gerekliliğidir (Rodgers, 2007). 
Günümüzde aynı anda ve daha kısa sürede büyük miktarlarda yiyecek 

üretimini mümkün kılan fırınlar ve diğer teknolojik ekipmanlar hem iş 

gücünden ve zamandan hem de enerjiden tasarruf etmeyi sağlamaktadır. 

Yeni teknolojiler üretim süreçlerinde de kolaylıklar sağlamaktadır. 

Örneğin etlerin pişirilmesinde dereceyi sabit tutmak gerektiğinde bunun iş 

görenler tarafından kontrolünün oluşturması olası aksaklıklar yeni 

teknolojik mutfak ekipmanları ile ortadan kaldırılmaktadır. Bu durum 

sadece malzeme israfını önlememekte, aynı zamanda müşteri 

memnuniyetine de katkı sağlamaktadır. Mutfaklarda yeni teknolojilerin 

kullanımına getirilen en önemli olumsuz görüşlerden birisi aşçılık 

mesleğinin geleceğine yöneliktir. Oysa yeni teknolojiler mutfak iş 

görenlerine daha fazla zaman kazandırarak ve teknolojiyi kullanarak daha 

yenilikçi olma fırsatı sunmaktadır. Yiyeceklerin hazırlanmasında, 

pişirilmesinde, pişirme de daha farklı tekniklerin kullanılması ile yeni 

lezzetler elde edilmesinde yeni teknolojiler önemli kolaylıklar ve fırsatlar 
sağlamaktadır. 

Otel yöneticilerinin gerek mevcut çalışmanın gerekse literatürdeki 

benzer çalışmaların bulgularını doğru okumaları; verimliliğin artmasına 

neden olmakla beraber, hizmet üretiminde aksaklıklar ve hatalardan 

kaynaklanabilecek kayıpların ortadan kaldırılması, maliyetlerin 

düşürülmesi ve çalışanların motivasyonunun arttırılması gibi etkileri 

bakımından yeni teknolojik araçların faydalarını da doğru okumalarına 

zemin hazırlayacaktır. Böylelikle, fiziksel açıdan son derece zorlayıcı 

şartları olan otel işletmelerinde, teknolojinin desteğiyle hizmet üretimi 

süreçlerinin tasarlanması sayesinde, çalışanlar yetenek ve becerilerini daha 

sağlıklı bir ortamda ortaya koyabileceklerdir. Mevcut çalışmanın 

katılımcılarının teknolojik araçların kullanımının verimliliğe etkileri ile 

ilgili görüşleri genel anlamda olumlu olmakla beraber ortalama değerleri 

daha yüksek olan ifadeler de yöneticiler için ipuçları taşımaktadır.  
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Bu çalışma sadece nicel veri toplama tekniklerinden yararlanılması 

nedeniyle sınırlıdır. Teknolojik araçların çalışanların verimliliğine 

yansımaları gözlemsel ve deneysel yaklaşımlar benimsenerek daha 

derinlemesine ele alınabilir. Bununla birlikte, sadece belirli bölgedeki 

otellerin seçilmesi ve sadece mutfak bölümü çalışanlarının dikkate 

alınması, sonuçların tüm otel çalışanlarına genellenmesi ile ilgili soru 

işaretlerine neden olabilir. Sonraki çalışmalarda karma yaklaşımların 

benimsenmesi ve karşılaştırmalı analizlerin yapılması konunun daha net 

anlaşılmasını sağlayacaktır.  
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ÖZET  
21. yüzyılda ülkeler mutfak kültürü ve ögelerini, uluslararası bir halkla 
ilişkiler aracı olarak kullanmaktadır. Gastrodiplomasi olarak terimleştirilen 

ve uygulanan bu politikalarda içecek diplomasisinin; kültürel, ticari ve 

siyasi ilişkiler bakımından son derece önemli bir yer teşkil ettiği 

görülmektedir. Çalışmanın amacı, Türk mutfak kültüründeki içeceklerin, 

uygulanan ve potansiyel gastrodiplomasi uygulamaları kapsamında 
incelenmesidir. Araştırmada Türk mutfak kültüründeki içecekler; Türk 

mutfak kültürünün tanınması ve pazarlanmasında taşıdığı önem, turizm ve 

ihracata yönelik katkıları ve siyasi anlaşmalara konu olmaları gibi 

gastrodiplomasiye yönelik politikalar bakımından kavramsal olarak 

incelenmiştir. Araştırma sonucunda içecek diplomasi uygulamaları ve 
potansiyelleri bakımından önemli alkolsüz içecekler ayran, şıra, boza, 

şerbet, hoşaf, Türk kahvesi ve salep; alkollü içecekler kımız ve şarap olarak 

belirlenmiştir. Araştırma sonucunda literatür, sektör ve kamu kurum, 
kuruluşlarına yönelik öneriler sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Mutfak kültürü, Gastrodiplomasi, Türk mutfak 
kültürü, Türk içecek kültürü. 

 
 

BEVERAGES IN TURKISH CUISINE: CONCEPTUAL 
REVIEW WITHIN THE SCOPE OF GASTRODIPLOMACY 

 
ABSTRACT 
In the 21. century, countries use their culinary culture as an international 
public relations tool. In these policies, which are defined as 
gastrodiplomacy, beverage diplomacy constitutes an extremely important 
place in terms of cultural, commercial and political relations. In this 
context, the aim of the study is examining the beverages in Turkish culinary 
culture within the scope of gastrodiplomacy. In the research, beverages in 
Turkish cuisine examined in scope of the importance in the marketing of 
Turkish culinary culture, tourism, export and political agreements. As a 
result of the research, important soft drinks in terms of beverage diplomacy 
applications and potentials were determined as ayran, sıra, boza, serbet, 
hosaf, Turkish coffee and salep; alcoholic beverages were determined as 
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kimiz and wine. In the research, recommendations for literature, sector and 
public institutions and organizations were presented also. 
Keywords: Culinary culture, Gastrodiplomacy, Turkish culinary culture, 
Turkish beverage culture. 
 
1. GİRİŞ  

Mutfak kültürü; üzerinde bulunulan coğrafya, coğrafyaya özgü üretim, 
yaşam ve tüketim alışkanlıkları ve göç, savaş, evlilik gibi sosyo-kültürel 
süreçlerle ilişkisi bağlamında bir ülkenin kimliğini yansıtan en önemli 

ögelerdendir. Mutfak kültürünün bir ülkenin kimliğini yansıtması ise diğer 

ülkeler arasında halkla ilişkiler aracı olarak kullanımını desteklemektedir 
(Nelson, 2015). Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkeler şarapları ve Akdeniz 
diyetine uygun yiyecekleriyle, Uzak Doğu ülkeleri yaşam felsefelerine 

uygun sağlıklı ve minimal beslenme alışkanlıklarıyla, Amerika ise pop 
kültürüne özgü hızlı yemekleri ve hızlı yiyecek içecek işletmeleriyle ön 

plana çıkan ülkeler olarak sıralanabilecektir (Serra-Majem ve Ortiz-
Andrellucchi, 2018). Ülkelerin diğer ülkelerle olan ticari ve siyasi 
ilişkilerini geliştirmek için de mutfak kültürlerini kullandığı ifade 

edilebilecektir (Lusa ve Jakeesevic, 2017). Bu bağlamda ülkelerin mutfak 
kültürünü diğer ülkelerle olan kültürel, ticari ve siyasi ilişkilerini geliştirme 
amaçlı kullanımı gastrodiplomasi kavramıyla özdeşleştirilmektedir 
(Tettner ve Kalyoncu, 2016). Artan küreselleşme, dış ticaret ve turizm 

olgusu ile gastrodiplomasi uygulamalarının ülkeler arasında yaygınlaştığı 

görülmektedir. Literatürde gastrodiplomasi kavramını tarihi, önemi ve 

belirli ülkelerdeki uygulamaları bakımından ele alan çalışmalar (Nahar,  
Karim,  Karim, Ghazali ve Krauss, 2018; Farina, 2018; White, Barreda ve 
Hein, 2019) olmakla birlikte mutfak kültürünün  başat ögesi olan içecekler 
kapsamında inceleyen bir araştırmaya rastlanamamıştır. Araştırmanın 

amacı, Türk mutfak kültüründeki içecekleri; Türk mutfak kültürünün 

tanınması ve pazarlanmasında taşıdığı önem, turizm ve ihracata yönelik 

katkıları ve siyasi anlaşmalara konu olmaları gibi gastrodiplomasiye 
yönelik politikalar bakımından kavramsal olarak incelemektir. Araştırma 

sonucunda literatüre, gıda ve yiyecek içecek sektörüne ve kamu 

kurumlarına yönelik katkılar öneriler getirilerek katkı sunmak 

hedeflenmektedir. 
 

1.1. Gastrodiplomasi Kavramı ve İçecek Diplomasisi 
Gastrodiplomasi; ülkelerin mutfak kültürüne özgü yiyecek içecekler ve 

bu yiyecek içeceklere ilişkin tüketim alışkanlıkları, işletmeler, ritüeller, 

festivaller, müzeler gibi ögeler ile diğer ülkeler arasında ön plana çıkması 

olarak ifade edilmektedir (Rockower, 2012). Gastrodiplomasi; diplomasi 
kavramının tanımı göz önünde bulundurulduğunda, mutfak kültürüne özgü 
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yiyecek içecekler ve bu yiyecek içeceklere özgü ögeler aracılığıyla 
yürütülen kültürel, siyasi ve ticari uluslararası ilişkiler olarak da 

tanımlanabilecektir (Suntikul, 2019). 
19. yüzyılda terimleştirilen gastrodiplomasi kavramının ilk uygulama 

örnekleri ise en eski medeniyetlere kadar uzanmaktadır. Ülkelerin mutfak 
kültürlerine özgü yiyecek içeceklerini tarih boyunca diğer ülkelerle olan 

ilişkilerinde kullandığı görülmektedir. Tarihte yiyecek içeceklerin birincil 
ihtiyaçları gidermeleri sebebiyle savaş, askeri ve ticari güç; sosyo-kültürel 

bir olgu olmaları sebebiyle ise iyi ilişkiler geliştirme ve gösteriş amaçlı 

kullanıldığı belirtilmektedir (Lusa ve Jakeesevic, 2017). Günümüzde 

ülkeler tarafından uygulanan gastrodiplomasi politikalarının giderek 
artması ve çeşitlenmesi, küreselleşme,  dış ticaret ve turizm olgusuyla 

açıklanabilecektir. 21.yüzyılda ülkelerin mutfak kültürü ve ögelerini, 

destinasyonlarının tanıtım ve pazarlamasında bir araç olarak kullandığı 

görülmektedir. Öte yandan ülkelerin yerel yiyecek içecekleri, yiyecek 

içecek işletmeleri, müzeleri, festivalleri gibi mutfak kültürlerine ilişkin 
ögelerden dış ticaret ve turizm geliri sağladığı da ifade edilebilecektir. 

Dünyada gastrodiplomasi politikalarını yürütmede oldukça başarılı olan 

ülkeler; Fransa, İtalya, Amerika, Çin, Kore olarak sıralanabilecektir. 

Mutfak kültürüne ilişkin yiyecek içeceklerini, pişirme tekniklerini ve 
hiyerarşik mutfak düzenini tüm dünyaya kabul ettirmesiyle Fransa; duyusal 

kalitesi son derece gelişmiş pizza, makarna, peynir gibi yiyeceklerini 
turizm çekicilik unsuru olarak kullanan İtalya; et evi, hızlı restoran gibi 

yiyecek içecek işletme türlerini dünyada yaygınlaştırarak ticari gelir 

sağlayan Amerika ve yaşam felsefeleriyle özdeşleştirerek ön plana 
çıkardıkları yiyecek içecekleri ve diyetleriyle Kore ve Çin, mutfak 
kültürleri ve ögelerini kültürel, siyasi ve ticari ilişkiler geliştirmek için 

kullanan ülkelerdir (Chen, 2011; Albana, 2007). Tüm bu örneklerle birlikte 
ülkelerin mutfak kültürüne ilişkin en önemli ögelerden olan içecekler de 

bir gastrodiplomasi ögesi olarak nitelendirilebilecektir (Ferry, 2016). Antik 
Yunan’a uzanan sarap tarihi, Bordo, Alsas, Sicilya gibi ünlü şarap 

destinasyonları (Li, Wang, Li, Goodman, Van der Lee, Xu, Fortunato ve 
Yang, 2018) ve Chateau, Lafite, Rothschild, Louis Roederer gibi dünyaya 
pazarlanan şaraplarıyla Fransa; 2014 yılında oluşturduğu 20 rotalı şarap 

rotasıyla İspanya; dünya miras listesinde yer alan endemik Mavi Agave 

bitkisinden ürettiği tekilası ile Meksika (Cedeno, 1995); ale, lager gibi 
farklı üretim metotlarına sahip popüler bira markalarıyla Almanya 

(Depenbusch, Ehrich ve Pfizenmaier,2018) ve Coca-Cola gibi neredeyse 
tüm dünyaya ihraç yapan ve 20’den fazla yan markası olan gazlı içecek 

firmaları ve Popüler kahve evleriyle Amerika (Friedman, 1992), 
gastrodiplomasi politikalarını içecek üzerinden uygulayan ülkelere örnek 
olarak verilebilecektir. Türkiye’nin mutfak kültüründeki içeceklere ilişkin 
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mevcut ve potansiyel gastrodiplomasi politikalarına ise detaylı olarak 

değinmek gerekmektedir. 
 
1.2. Türk Mutfak Kültüründe İçecekler ve Diplomasi Politikaları  

Türklerin; Orta Asya, Anadolu, Balkanlar gibi birçok farklı coğrafyada 

yaşaması ve süreç içerisinde savaş, göç, evlilik gibi pek çok sosyo-kültürel 

olgudan etkilenmesi yaklaşık 4000 yıllık bir Türk mutfak kültürünün 

oluşmasına sebebiyet vermiştir (Roux, 2007). Oldukça zengin olan Türk 

mutfak kültüründe iiçeceklerin önemi tarihin her döneminde önemini 

sürdürmüştür.  
Tarihte göçebe Türk kültürüne özgü birçok yaşam pratiğini içerisinde 

barındırmasıyla süt ve ürünlerinin gerek Türk mitolojisinde gerekse 
günümüz Türk mutfak kültüründe önemli bir yer teşkil ettiği 

görülmektedir. Tarihte kısrak sütünün at sırtında ekşimesiyle bulunan 

ayran ve hafif fermente olmasıyla elde edilen kımız, Türk kültüründeki 

başat alkolsüz ve alkollü içeceklerdendir (Kılıç ve Albayrak, 2012). Ayran; 
öğle ve akşam yemeklerinde tüketilen her yemeğe eşlik edebilmesi, 

sağlıklı, besleyici ve düşük kalorili olması ve tarihte Türkler tarafından ilk 

kez üretilen yoğurttan elde edilmesiyle kımız ise Türk tarih ve yaşam 

kültürünü yansıtmasıyla önemli gastrodiplomasi ögeleri olarak 

nitelendirilebilecektir. Dünyada sağlıklı beslenme eğilimiyle birlikte süt 

ürünlerinin tüketiminin artması ve Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya’ya 

yapılan yaklaşık 20 milyon dolarlık ihracatı göz önünde 

bulundurulduğunda ayran  mevcut ve potansiyel dış ticaret uygulamaları 

bakımından önemli gastrodiplomasi ögesi olarak nitelendirilebilecektir 
(Ender, Karagözlü, Yerlikaya, ve Akbulut, 2006). Kımızın ülkemizdeki ilk 

ve tek üretim yerinin İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Alaş Kımız 

Çiftliği olması ise kımıza ilişkin üretimin arttırılmasını ve ulusal pazarlama 
girişimlerinin arttırılmasını gerektirmektedir (Yalımel, 2021).  

Orta Asya Türklerinden Türk mutfak kültürüne giren diğer içeceklere 

bakıldığında şarap, boza ve şıranın ön plana çıktığı görülmektedir (Genç, 

2002). Boza ve şıra; Türk mutfak kültürünü yansıtması, farklı ülkelerdeki 

sınırlı üretimi ve sağlık ve besleyicilik yönleriyle fonksiyonel gıda olarak 
pazarlama fırsatı sunmalarıyla önemli gastrodiplomasi ögeleri olarak ifade 
edilebilecektir. Bozanın dünyada konuşulan tüm Türk lehçelerinde aynı 

anlama gelmesi (Berbercan, 2010) ve bozayla birlikte servis edilen 
leblebinin de Türkiye’de üretilen oldukça önemli bir ihracat ürünü olması, 

kültürel ve dış ticarete yönelik önemini desteklemektedir (Çalışkan ve 

Gemici, 2011). Şıra, döner kebap ile tüketilmesi ritüelleşen bir içecek 

olarak Almanya, Avusturya ve Arap ülkeleri gibi ülkelerde döner satan 
işletmelerde pazarlanabilecektir.  
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Şıranın bir süre daha bekletilmesiyle fermente alkollü içecek olarak 

üretilen şarabın Türk mutfak kültürüne geçişi, ülkemiz sınırları ve yakın 

coğrafyasındaki medeniyetlerde üretilmesiyle ilişkilidir. Asur ve Hitit 
medeniyetleri ile Çanakkale Hisarlık, Konya Karahöyük ve Diyarbakır’da 

bulunan kalıntılara göre Türk mutfak kültüründe üretilen şarap tarihi, 4000 
yıl geçmişe kadar uzanmaktadır (Anlı, 2006; Akşit, 1981). Ülkemizde 

Öküzgözü, Boğazkere, Narince, Papazkarası, Çalkarası, İri Kara gibi 

endemik üzümlerden elde edilen şarapların gastrodiplomasi politikalarında 

önemli bir öge olarak kullanılabileceği ifade edilebilecektir. Dünyada son 

yıllarda farklı üzüm türlerinden üretilen şaraplara duyulan ilgi ve endemik 
türlerin yetiştiği bölgelerde gerçekleştirilen bağ bozumu festivalleri, şarap 

ihraç ve turizmine yönelik gastrodiplomasi fırsatlarını ortaya koymaktadır 

(TGFD, 2022).  
Türklerin Anadolu’ya girmesiyle ortaya çıkan ve Selçuklu dönemindeki 

şeker ithaliyle yaygınlaşan şerbet ve hoşaflar (Akkor, 2014), tarihte şifa 

amaçlı kullanıldığı gibi (Bilgin ve Samancı, 2008; Ceyhun Sezgin & 

Durmaz, 2019) günümüzde de fonksiyonel gıda pazarında yer alabilecektir. 
Şerbet ve hoşaflar günümüz şekersiz sağlıklı meşrubatlarına olan eğilimle 

çeşitli türleri pastörize edilerek Türkiye’nin ön plana çıktığı Avrupa ve 
Ortadoğu gıda pazarında meşrubat sınıflandırmasında pazarlanabilecektir. 
Öte yandan şerbetlerin faydaları ve tarihteki tüketim alışkanlıkları göz 

önünde bulundurulduğunda turizm işletmeleri tarafından Türk hamamı, 

termal su ve kaplıca kullanımı gibi alternatif sağlık uygulamalarından sonra 

turistlere sunulması, turizmde bir pazarlama ikilisi yaratarak şerbet ve 

hoşafların diğer ülkeler tarafından tanınırlığında faydalı olabilecektir. 
Osmanlı döneminde Yemen’den getirilen kahve çekirdeklerinin 

kavrulması ve ağır ateşte pişirilmesiyle Türk mutfak kültürüne giren Türk 

kahvesi, neredeyse tüm dünya tarafından tanınması ve zincir kahve evi 

işletmelerinde pazarlanabilirliği bakımından diğer önemli bir 

gastrodiplomasi öğesi olarak kabul edilebilecektir (Çaksu, 2019) 

Türkiye’nin 2020 yılı verilerine göre dünyadaki 8 milyon tonluk kahve 
ihracatından yaklaşık %2’lik bir payı olmasına rağmen giderek artan farklı 

tür kahve tüketim talebi ve zincir kahve evleri, Türk kahvesinin uluslararası 

gıda ve yiyecek içecek işletmelerindeki pazarlama fırsatlarını 

oluşturmaktadır. Türkiye’de menengiç, kendir, çörekotu kahvesi gibi 

sağlıklı kahve türlerinin üretilmesi, sağlıklı kahve tüketimine olan eğilim 

ile Türkiye’nin bu niş pazardan pay almasında rol oynayabilecektir (Koca 
ve Ersöz Tüğen, 2020). 

Osmanlı döneminde üretim ve tüketimi yaygınlaşan bir diğer içecek 

olarak salebin; tarihten beri Anadolu topraklarındaki üretimi, içecek ve 
orkide türü olarak kavramlaştırılan Türkçe ismi ve Evliya Çelebi, James 

Cook, John Byron gibi ünlü yazarların eserlerindeki bahsi sebebiyle önemli 
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bir kültür pazarlama aracı olduğu ifade edilebilecektir. Öte yandan salebin 
neslinin tehlike altına girmesiyle “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani 

Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme”nin 
Türkiye tarafından 1975 yılında imzalanması ve bu bağlamda ülkemizdeki 

farklı türlerdeki üretiminin yaklaşık 100 tonu bulması (Çalışkan ve Kurt, 

2019; Kreziou, De Boer ve Gravendeel, 2016) salebin siyasi ve ticari 
bakımdan da önemini ortaya koymaktadır.  
 
2. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Dünyada giderek artan küreselleşme, dış ticaret ve turizm artışı, 

ülkelerin diğer ülkeler arasında kültürel, siyasi ve ticari olarak ön plan 

çıkma gereğini ortaya koymaktadır. Mutfağın ve bir ülkenin kültürünü 

yansıtmakla birlikte gıda, yiyecek içecek işletmeciliği, turizm gibi 

sektörlerle ilişkisi bağlamında ticari ve siyasi bakımdan önem taşıması ise 
ülkelerin mutfak kültürlerini bir diplomasi aracı olarak kullanımını 
desteklemektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Türk mutfak 

kültüründeki içeceklerin, uygulanan ve potansiyel gastrodiplomasi 
politikaları kapsamında incelenmesidir. 

Araştırmada Türk mutfak kültüründeki içecekler; Türk mutfak 

kültürünün tanınması ve pazarlanmasında taşıdığı önem, turizm ve ihracata 

yönelik katkıları ve siyasi anlaşmalara konu olmaları gibi 
gastrodiplomasiye yönelik politikalar bakımından kavramsal olarak 

incelenmiştir. Araştırma sonucunda içecek diplomasi uygulamaları ve 

potansiyelleri bakımından önemli alkolsüz içecekler ayran, şıra, boza, 

şerbet, hoşaf, Türk kahvesi ve salep; alkollü içecekler ise kımız ve şarap 

olarak belirlenmiştir.  
Ayran, şıra, boza, şerbet ve hoşaf, Türk mutfak kültürünü yansıtmakla 

birlikte dünya ülkelerine olan ihraçları ve sağlık ve besleyicilik bakımından 

fonksiyonel gıda sınıflandırılmasında yer almaları bakımından (Özdoğan 

ve Işık, 2008; Süren ve Kızıleli, 2021; Ece Tamer, Karaman ve Copur, 

2006) ticari politikaları geliştirilmesi gereken içecekler olarak ifade 

edilebilecektir. Şıra ve bozanın farklı gastrodiplomasi ögesi olan 

yiyeceklerle bir ritüel olarak tüketilmesi Türk mutfak kültürünün tanınması 

ve pazarlanması için önemli gastrodiplomasi fırsatlarını oluşturmaktadır 

(Kılıç, 2009; Coşkuner ve Karababa, 2004). Şerbetin Türk hamam 

kültüründeki ve şifaya ilişkin önemini belirten çalışmalar (Demir, 2013) 
göz önünde bulundurulduğunda, Türk hamamı ritüeliyle pazarlanması için 

kültürel ve turizme ilişkin politikalarının geliştirilmesi gereği ortaya 

çıkmaktadır. 
Salep, tarihte ilk kez üretilmekle birlikte gastrodiplomasiye yönelik 

yürütülen siyasi ve ticari politikalarla, Türkiye’de neredeyse her çeşidi 

üretilen ve dünyaya pazarlanan bir içecek olarak ifade edilebilecektir. 
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Tarihte ilk kez Türkler tarafından üretilen ve kültürel yönüyle ön plana 

çıkan bir diğer içecek Türk kahvesinin, 2021 yılındaki yaklaşık 65 milyon 

dolarlık ihracatı (Anadolu Ajansı, 2021) göz önünde bulundurulduğunda 
Türkiye için oldukça önemli bir gastrodiplomasi ögesi olmakla birlikte dış 

ticarete yönelik politikalarının geliştirilmesi gerektiği ifade edilebilecektir. 

Literatürde kahve tüketiminin küresel bakımdan sentez bir kültür 

yarattığını ve Türk kahvesi kültürünün özellikle gençleri hedef alan 

pazarlama uygulamalarıyla yaygınlaştırılması gerektiğini ortaya koyan 

çalışmalar (Akşit Aşık, 2017; Karaman, Kılıç ve Avcıkurt, 2019) göz 

önünde bulundurulduğunda ise Türk kahvesi pazarlama politikalarının, 

dünyadaki deneyim temelli kahve tüketimi ve kahve evlerinin artması 

fırsatları kapsamında uygulanabileceğini göstermektedir. 
Şarap, Anadolu topraklarındaki tarihi ve endemik üzüm türlerinden elde 

edilen farklı çeşitleriyle Türkiye’de diplomasisi geliştirilmesi gereken bir 

diğer içecektir. Şarap tüketici ve turistlerinin farklı üzüm türlerine ve 

bağcılığına olan ilgisinin arttığını ifade eden çalışmalar, Türk şarap 

diplomasisinin kültürel, ticari ve turizm politikalarıyla geliştirilmesi 

gereğini ortaya koymaktadır (Koteski, Jakovlev ve Soltirovska, 2016). 
Türk mutfak kültüründeki tüm bu içecekler ve gastrodiplomasiye 

yönelik uygulanan ve potansiyel politikaları göz önünde 

bulundurulduğunda, literatür, sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarına 

yönelik öneriler getirilmesi gerekmektedir. Literatürde Türk mutfak 

kültüründeki içeceklere ve gastrodiplomasiye yönelik uygulamalarına 

ilişkin farklı çalışmalar yapılmalı; gıda ve yiyecek içecek sektöründe 

içecekler tarih, içerik, sağlığa yönelik faydaları, üretim ve tüketimlerindeki 

özgünlükler ve kültürel yönleri vurgulanarak pazarlanmalıdır. Dış Ticaret 

Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Belediye gibi kamu kurum 
kuruluşları ise içeceklerin kültürel ve ticari olarak pazarlanması için 

projeler geliştirmeli ve üniversite, özel sektör, gıda ve yiyecek içeceklere 

ilişkin federasyonların projelerini desteklemelidir.  
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ÖZET 
Turizm faaliyetlerinin rekreatif faaliyetlerden meydana gelmesi önemli bir 

konudur ve bu çalışma konusuna ışık tutmuştur. Bu çalışmanın amacı, 

destinasyon tanıtımı açısından bu faaliyetlerin yerel paydaşlar tarafından 

web sitelerinde nasıl ele alındığını ortaya çıkarmaktır. Fethiye’de toplam 
30 yerel paydaşın web sitelerine ulaşılmaya çalışılmış ve toplam 10 
paydaşın web sitelerinde turizm rekreasyonu ile ilgili görsel ve/ya işitsel 

dokümana erişilmiştir. Dokümanlara nitel araştırma tekniklerinden içerik 

analizi uygulanmıştır. Analiz sonucuna göre toplam yedi kategori 

belirlenmiştir. Sonuç olarak Fethiye’de önde gelen kamu ve sivil toplum 

kuruluşlarının destinasyon tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdiği ifade 

edilebilir. Destinasyonda yer alan paydaşların birçoğunun ise web 
sitelerinde turizmde tanıtma için yeterli dokümana yer vermediği veya web 

sitelerine erişilemediği anlaşılmaktadır. Bu sonuç, destinasyonun 
geliştirilmesi önündeki en büyük engeldir. Özetle, yıllardır vurgulanan 

turizmde tanıtma eksikliğinin günümüzde de sürdüğü anlaşılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Turizm, Tanıtma, Destinasyon yönetimi, 

Rekreasyon. 
 
 

INVESTIGATION OF THE PHOTOS AND VIDEOS USED FOR 
FETHIYE PROMOTION BY LOCAL STAKEHOLDERS ON 

THEIR WEBSITES IN TERMS OF TOURISM RECREATIONAL 
ACTIVITIES 

 
ABSTRACT 
It is an important issue that tourism activities consist of recreational 
activities, and it has shed light to this study's subject. Aim of this study is 
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to reveal the handling of these activities by local stakeholders on their 
websites in terms of destination promotion. Within the scope of this study, 
a total of 30 local stakeholders' websites in Fethiye were tried to be 
accessed and visual and/or auditory documents related to tourism 
recreation were accessed on the websites of a total of 10 stakeholders. 
Content analysis, one of the qualitative research techniques, was applied to 
the documents. According to the results of the analysis, a total of seven 
categories were determined. As a result, it can be stated that leading public 
and non-governmental organizations in Fethiye focus on destination 
promotion activities. It is understood that most of the stakeholders in the 
destination do not include sufficient documents for promotion in tourism 
on their websites or their websites cannot be accessed. This result is the 
biggest obstacle to the development of the destination. In summary, it is 
understood that the lack of promotion in tourism, which has been 
emphasized for years, continues today. 
Keywords: Tourism, Promotion, Destination management, Recreation. 
 
1. GİRİŞ 

Turizmin temelini oluşturan doğal, kültürel, tarihi değer ve 
zenginliklerin tanıtımının yapılması, turizm hareketliliğini önemli ölçüde 

etkileyebileceği gibi, aynı zamanda artan hareketlilik ise ülke ekonomisi 

açısından olumlu katkı sağlayacaktır. Tanıtımın önemi burada ortaya 

çıkarak bir ülkenin uluslararası turizm pazarında marka olabilmesine de 
fayda sağlamaktadır (Burcugu, 2013: I). Bu bakımdan ülkeler ellerinde 

bulundurduğu kaynakları diğer ülkelere ileterek dikkat çekmek, imaj 

yaratmak, etkili reklam faaliyeti sürdürmek gibi bir dizi çalışma 

yürütmektedir (Akyol, Zengin, Akkaşoğlu ve Ulama, 2018: 638). Türkiye, 
turizm kaynakları bakımından oldukça zengin olan bir ülkedir. Ancak 

kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesinin önünde altyapı ve üstyapı, 

kalifiyeli personel, ürün çeşitlendirme, finansman gibi sorunlar bulunmakta 

ve bunlar arasında en çok göze çarpan sorunun ise tanıtım olduğu 

bildirilmektedir. Tanıtım sorununun altında yatan nedenler incelendiğinde 

ise tanıtım politikalarının etkin olmayışı, finansal kaynak yetersizliği, 

destinasyon yönetim örgütlerince bir tanıtımın olmayışı gibi etkenler 

sıralanabilir (İnanır, 2019: 62). Buna ek olarak devlet, toplum ve örgütlerin 
bir iş birliğine gidememeleri ve birbirini tamamlayıcı şekilde tanıtmaya 

önem vermemeleri de gösterilmektedir (Rızaoğlu, 1992: 34). 
İnternetin hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi turizm alanında 

da hissedilmiştir. Bu sayede turizm tanıtımında web siteleri üzerinden 

iletilerin daha fazla kişiye ulaştırılması mümkün kılınmıştır. Özellikle 

turizm faaliyetlerinin rekreasyonel faaliyetleri içermesine bağlı olarak 

destinasyonların sahip olduğu rekreasyonel çeşitliliğin önemli bir çekim 
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kaynağı oluşturduğu ifade edilebilir. Bir çalışma sonucuna göre Muğla’nın 

Bodrum ilçesini ziyaret eden yerli turistlerin Bodrum’a geliş nedenlerine 
göre ikinci sırada rekreasyon unsuru ortaya çıkmış ve yerli turistlerin 

destinasyonu tekrar ziyaret etmelerinde de rekreasyon faaliyetlerinin etkili 
olacağı tespit edilmiştir (Akyürek ve Köroğlu, 2017: 1065). Buna göre 

destinasyondan destinasyona talebin analiz edilmesi gerektiği fakat her 
destinasyonun öncelikle çekici kaynaklarını ortaya çıkarıp mevcut olanları 

ise göz ardı edip etmediğini paydaşlarla birlikte belirlemesi önemli bir 

noktadır. Türkiye’de turist örneklemi üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar 

(Sandıkçı ve Günay, 2014; Ayhan Kaya ve Gülcan, 2019) yanında bir 

destinasyon paydaşı olan seyahat acentaları tarafından rekreasyon 
faaliyetlerinin değerlendirildiği (Kül Avan ve Güçer, 2019) de göze 

çarpmaktadır. Ayrıca bir başka önemli destinasyon paydaşı ise konaklama 

işletmeleridir ve bu işletmelerin web siteleri üzerinden rekreasyon 

faaliyetleri için bir dizi çalışma (Güzel, Özaltın Türker ve Türker, 2014; 
Kül Avan, Birinci ve Karaküçük, 2019) olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın 

turizm ile ilgili tüm yerel paydaşların web siteleri üzerinden 

gerçekleştirilmesi çalışmayı alanyazındaki diğer çalışmalardan 

ayırmaktadır. Ayrıca turizm rekreasyon faaliyetlerinin, özellikle iklimin 
etkisiyle 12 aya yayılabilmesine olanak tanıyan destinasyonlara avantaj 
sağlaması mümkündür. Buna bir örnek teşkil edecek şekilde turizm 
rekreasyon faaliyetleri temelinde destinasyon tanıtımında eğer eksiklikler 
var ise tüm ilgili paydaşlar özelinde bunların tespit edilmesi, destinasyonun 

geliştirilmesine öncü olacaktır. Bu bağlamda çalışma, turizmde tanıtma ve 

turizm rekreasyon faaliyetlerini bir arada ilişkilendirerek incelemesi 
bakımından özgündür. Diğer taraftan Türkiye Turizm Stratejisi Eylem 
Planı 2023 temelinde bu çalışmanın konusu, turizm tanıtımında rol üstlenen 
yerel paydaşların web sitelerinde turizm rekreasyonu faaliyetlerini 
kapsamaktadır. 
 
2. ALANYAZIN İNCELEMESİ 
2.1. Turizmde Tanıtma 

Tanıtmanın boyutlarından biri olan turistik tanıtma, ülkelerin turistik 

potansiyelini oluşturan doğa, kültür, tarih, deniz ve güneş gibi temel doğal, 

kültürel ve tarihi kaynaklarını ve turizm üst yapısı hakkında turizm 

pazarlarında her türlü promosyon tekniklerini kullanarak potansiyel 

turistlerin bilgilendirilmesi yanında ülkenin değerlerine yönelik olumlu bir 

kimlik ve imaj yaratılmasıdır (Gök, 1995: 37). Diğer bir ifadeyle turizmde 
tanıtma, ‘‘yurt içinde ve yurt dışında insanların ilgilerini bir ülkenin veya 

bölgenin mal ve hizmetleri üzerine çekmeye yönelik bilgi vermek, eğitmek, 

telkinde bulunmak, bellekte bir imaj yaratmak ve bir inanç meydana 

getirmek üzere turistik mal ve hizmetlerin satın alınmasını kolaylaştıran 
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sosyal, psikolojik, kültürel ve ekonomik çıkar içeren etkinlik araç ve 

tekniklerinin kullanılmasıyla ortaya çıkarılan iletişim olayı’’dır. Bilişim, 

bilme gereksinimine yönelik bir sistemdir ve iletişim sürecinin bir 

boyutudur. Diğer bir boyutu ise enformasyon sistemidir (Rızaoğlu, 2004: 
73).  Bu noktada duyurum önemli bir yer tutar. Tanıtmacıların başvuracağı 

duyurum ve tanıtma geliştirme çabaları arasında kişisel temas, duyurum 

yazıları, özel etkinlikler, doğrudan postalama, basın, fuar, sergi, fotoğraf, 

resim, video, film gibi iletişim ve tanıtma yöntemleri kullanılmaktadır 

(Rızaoğlu, 2004: 162-186). Tanıtma araçları, göze ve kulağa hitap eden 

araçlardır. Dolayısıyla görsel ve işitsel medya, video, müzik, resim, maket 

ve kroki gibi enstrümanlar temel başvuru kaynaklarını oluşturur (Çakır ve 

Yalçin, 2012: 5). Tanıtımda fotoğraf ve videolar, yazı, müzik, harita gibi 

diğer enstrümanlarla birlikte kullanılarak iletilen bilgilerin dikkat çekici ve 

daha kalıcı olmasına yönelik kullanılan önemli unsurlardır. 
Turizm tanıtımı, ülkeye yönelik turizm hareketleri artış eğiliminde ise 

bu artışın hızını artırabilmektedir (Tolungüç, 1990: 104). Nitekim Şahbaz 

ve Keskin’in (2012: 112) gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucuna göre, 

Japon turistlerin Kapadokya bölgesine gelmeden önce kültürel varlıkların 

tanıtımı ve bilgilendirme faaliyetlerinden etkilendikleri ortaya çıkmıştır. 
Türkiye’nin İsveç’te tanıtım durumunu ortaya çıkaran başka bir çalışmada 

İsveçlilerin reklam ve tanıtım faaliyetlerinden etkilendikleri, ancak 

Türkiye’nin reklam faaliyetlerinin yetersiz olduğu saptanmıştır. Ayrıca 

İsveçlilerin internet üzerinden seyahat tercihinde bulunması ve TV 
reklamlarının da reklam faaliyetleri arasında etkili olması (Uslu, 2010) gibi 
farklı pazarlardan elde edilen/edilecek bilgiler destinasyon tanıtım 

faaliyetleri için önemli bir rol oynayacaktır.  
Enformasyon teknolojilerinin gelişimi doğrultusunda internet, bugün 

dünya turizm pazarında sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri olmuştur. 

Birçok destinasyonun, enformasyon amacıyla kullandıkları internet tabanlı 

web siteleri bulunmakta, bu sitelerde destinasyon ile ilgili ulaşım, 

konaklama, turizm ürünleri gibi her türlü bilgi kapsamlı olarak yer 
almaktadır (Gündoğdu Aksungur, 2008: 26). İnternet tabanlı araçlar 

arasında Web 1.0 (geleneksel web siteleri) ve Web 2.0 (sosyal medya 
iletişim siteleri-Facebook, Youtube vb.) yoluyla tanıtma son yıllarda öne 

çıkan uygulamalardır. Dolayısıyla günümüzde turistik ürünlerin en iyi 

tanıtıldığı yer, dijital ortam olarak gösterilmektedir (Yazgan, 2012: 2; 
Yazgan Pektaş, 2018: 5). Bu yönden yaklaşıldığında web siteleri ülke 

imajını yansıtan en önemli araçlardan da biridir. Buna bağlı olarak web 

sitelerinin güncel tutulması, işlevselliğinin sürdürülmesinde büyük bir rol 

oynar (Çakır ve Yalçin, 2012: 16). Web sitelerinin kullanımına olumlu 

etkileri olan özellikler bulunmaktadır. Buna karşın bir çalışmada hem kamu 
sektöründeki turizm web sitelerinde hem de özel sektördeki turizm web 
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sitelerinde tanıtım amaçlı film ve videonun çoğunlukla bulunmadığı ancak 

fotoğraf galerisinin ise ağırlıkla yer aldığı belirlenmiştir (Demirbaş 

Karabulut, 2006: 80-103). 
Türkiye’nin turizm tanıtımında en önemli kurumlarından biri, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı’dır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel 

Müdürlüğü, 2014: 22). Bu doğrultuda Türkiye Turizm Stratejisi Eylem 
Planı 2023’te iç ve dış turizm açısından ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte 

markalaşmanın sağlanması için belirtildiği üzere hedef kitle ve yerel bazda 
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine başlanması temel alınmıştır. Aynı 

zamanda tanıtım araçlarından e-tanıtım, e-pazarlama, e-ticaret gibi turizmi 
etkileyen teknolojilere kamu ve özel sektörce yatırımların yeterli hale 

getirilmesinin ve gerekli teknolojilerden faydalanılmasının altı 

çizilmektedir. Bu noktada sorumlu ve ilgili kuruluşlar olarak Türkiye 

Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği 

(TTYD), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), diğer Sivil 
Toplum Kuruluşları (STK) ve hizmet birlikleri gösterilmektedir (T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007). 

Çevrimiçi pazarlama araçları günümüzde sıkça kullanılmaktadır. 

Pazarlama araçları dönemlere göre ele alındığında web 1.0 (Hypertext 
Markup Language [HTML] dili, web sayfalarından tek yönlü bilgilendirme 

yapılması vb.) 1990’lı yıllarda kullanımı yaygınlaşmış bir dönemdir. 

Günümüzde de birçok işletmenin, kurumun ve kuruluşun web sitesi 

bulunmaktadır. Web 2.0 (Extensible Markup Language [XML] dili, sosyal 
paylaşım siteleri vb.) 2000’li yıllarla birlikte internet üzerinden etkileşimli 

(interaktif) iletişimin önünün açıldığı bir dönemdir. Web 1.0 dönemindeki 

uygulamaların web 2.0 döneminde bir arada sunulmasına yönelik bir 
gelişme olmuştur. Örneğin, web sitelerinde de etkileşim sağlamak için çift 

yönlü iletişim uyarlamalarının içeriğe alındığı söylenebilir. Web 3.0 (Web 
Ontology Language [OWL] gibi dillerin kullanılmasıyla farklı 

uygulamaların sunulması, anlamsal web dönemi, yapay zekâ, veri 
madenciliği, çerezler vb.) akıllı arama seçeneklerinin de sistemlerde yer 

alması, internet tabanlı uygulamalarda arama geçmişine bağlı olarak 

kişiselleştirilmiş ürünlerin sunulması ve tanıtılması gibi yazılımların 

uygulanmaya başlandığı dönemdir (Bektaş, 2012; Kapan ve Üncel, 2020). 
Bu bahsedilen uygulamaların birçoğu turizm paydaşları tarafından 

çevrimiçi tanıtım ve pazarlama kapsamında kullanılmaktadır. 
 
2.2. Rekreasyon 

Rekreasyon, genel anlamda boş zamanların değerlendirileceği sosyal 
amaçlar için sosyal olarak örgütlenmiş bir sosyal kurum/araç olarak 
görülmektedir. Rekreasyon, tarihsel olarak özellikle spor, sanat, el 
sanatları, açık hava etkinlikleri, hobiler, sürekli eğitim ve hizmet odaklı 
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etkinlikler içerir ve park, kültür merkezleri, spor salonları veya sahaları gibi 

yerlerde gerçekleşir. Bu kapsamda rekreasyon etkinlik alanı belirleme, 

kaynak tahsisi yapma, planlama, programlama, topluluk geliştirme, tesis 

yönetimi gibi konularda uzmanlaşmış becerilere sahip bürokratik 

sistemlerin ve profesyonel grupların geliştirilmesini de içermektedir 

(Cushman ve Laidler, 1990: 2; Karaküçük, 2008: 60-66). Rekreasyon, 
gerginlik ve yorgunluktan kurtulmayı sağlayan beden ve zihin 

faaliyetleridir. Bu noktada faaliyete katılan kişi ise eğitilmeye de ihtiyaç 

duyabilir (Gulam, 2016: 157). 
Kısaca rekreasyon, kişilerin yaptıkları rutin faaliyetler ve bu faaliyetler 

için geçirdikleri zaman dışında zihinsel ve fiziksel olarak yenilenmek üzere 

aktif ya da pasif olarak katıldıkları etkinlikler şeklinde ifade edilmektedir 
(Öztürk, 2018: 36). Bu bakımdan rekreasyon etkinliklerinin, kişilerin 
rekreasyon faaliyetlerine katılma amaçlarına, isteklerine, zevklerine ve 
mekâna göre oluştuğu ve sınıflandırıldığı anlaşılmaktadır. Tribe (2004: 4) 
rekreasyonu, evde veya kapalı alanda yapılan rekreatif etkinlikler; ev 
dışında ya da açık alanda yapılan rekreasyon etkinlikleri; destinasyonda 
konaklamayı da içeren destinasyon rekreasyonu kapsamında seyahat ve 
turizm olmak üzere üç grupta incelemektedir. Rekreasyon, Türkiye`de 

1980`lerden sonra önem gösterilen ve kalkınma planlarına giren bir 
kavramdır (Karaküçük, 2008). 
 
2.3. Turizm Rekreasyonu 

Turist hareketi zorunlu olarak bir tüketimi başlatır. Turizm hareketini 
ise alanyazında rekreasyonel turizm olarak da geçen turizm rekreasyonu 

harekete geçirir (Gjorgievski, Kozuharov ve Nakovski, 2013: 53). Turizm 
rekreasyonu, insanların boş zamanlarında, tekdüze geçirdikleri zamandan, 
yaşadıkları çevreden, yaşam ritmi ve biçiminden bir süreliğine uzaklaşarak 

hayal ettikleri fırsatları değerlendirmelerine ve kendilerini yenilemelerine 
olanak sağlamak için gönüllü olarak katıldıkları etkinliklerin tümünü 

anlatmaktadır (Demirci Orel ve Yavuz, 2003: 64). Diğer bir ifadeyle 
seyahat ve turizm rekreasyonu, kişinin refahına katkı sağlayan, çalışma 

kapasitesini yenileyen ve kişinin sağlığını koruma yollarından biri olarak 
gösterilmektedir. Bu açıdan egzotik yerlerle tanışmak, kıyı tatilinin tadını 

çıkarmak ve kültürel programlara ve farklı eğlence biçimlerine katılmak 

gibi çeşitli turizm etkinliklerini içerir. Bu faaliyetlerin yer aldığı başlıca 

turizm türleri: spor turizmi, macera turizmi, kültür turizmi, gastronomi 

turizmi, kırsal turizm gibi sıralanabilir (Györi, 2015).  
Bir konaklama işletmesi içerisinde sunulan spor, animasyon etkinlikleri 

gibi hizmetler turizm rekreasyonu olarak değerlendirilmektedir. Alanyazın 

incelendiğinde konaklama işletmelerinin web sitelerinde rekreasyon 

faaliyetlerini değerlendiren çalışmaların mevcut olduğu anlaşılmaktadır 
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(Albayrak, 2012: 43; Akova, Öz ve Keskin, 2016: 115). Bu çalışmada ise 
destinasyonun turistik tanıtımı ve geliştirilmesinde önemli rol üstlenen 
yerel yönetimler ve STK’nın web sitelerinin incelenmesi yoluyla 
alanyazına farklı bir katkı sunulması söz konusudur. 
 
3. YÖNTEM 
3.1. Çalışmanın Amacı, Evreni, Örneklemi ve Analiz Yöntemi  

Çalışmanın amacı, yerel paydaşların web sitelerinde yer alan fotoğraf ve 

videoların turizm rekreasyonu faaliyetlerine yönelik durumunun 

destinasyon yönetimi kapsamında ortaya çıkarılmasıdır. Bunun nedeni, 
geleneksel web 1.0 uygulamalarının günümüzde web 2.0 gibi diğer 

uygulamalarla bir arada yer alabilmesi, otel işletmelerinin kar güden 

işletmeler olması ile doğrudan pazarlama yaklaşımına istinaden bireysel 
çabalarına da yoğunlaşmalarına karşın destinasyon yönetiminde tüm 

paydaşların bölge/yöre tanıtımında ayrı ayrı neler yaptıklarının ortaya 

konması ihtiyacından doğmuştur. Nitekim bir destinasyon tanıtımında 
paydaşların birlikte çalışması, kazan-kazan yaklaşımını içerir. Ayrıca 

destinasyon paydaşlarının tanıtma yönünden web sitelerini turizm 
rekreasyonu konusunda ele alan çalışma ile karşılaşılmamıştır. Araştırma 

konusuna yönelik akla gelen bir diğer soru, ‘‘Günümüzde bireylerin 

çoğunlukla sosyal medya platformlarını kullandıkları düşünüldüğünde, 

neden web siteleri tercih edilmiştir?’’ sorusuna yanıt olarak yerel 
paydaşlardan öne çıkan yerel yönetim birimlerinin ve STK üyeleri 

dışındaki kişilere de (örneğin İl/ilçe Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sanayi 

ve Ticaret Odası vb.) web sitelerinin güçlü bir bilgi kaynağı oluşturması 

göz önüne alınmıştır. Dolayısıyla bu çalışma yerel paydaşların web siteleri 

ile sınırlıdır.  Bu doğrultuda çalışma önem göstermektedir. Araştırmada 

görüntü ve görsel-işitsel temelli doküman analizi ve nitel analiz teknikleri 
arasından içerik analizi kullanılmıştır. Bu yönde öncelikli bilgi ve belge 
kaynağı internettir (Geray, 2006). Bir çalışmanın parçası olarak dokuman 

analizinde sistematik değerlendirme için kullanılabilecek belgeler çeşitli 

biçimlerde olabilir. Bunlar reklamlar, kayıtlar, kılavuzlar, günlükler/anılar 
ve dergiler, mektuplar, haritalar, gazeteler, basın yayınları, organizasyonel 
veya kurumsal raporlar (anket verisi, fotoğraf albümleri, istatistikler ve 
kamu kayıtları) şeklinde sıralanabilir (Bowen, 2009: 28). Buna göre 

çalışmada kullanılan doküman kaynakları, ikincil verilerdir. Çalışma 
evreni Fethiye destinasyonunda yer alan turizm paydaşlarının web 

siteleridir. Fethiye destinasyonunun özellikleri göz önüne alındığında 

destinasyonun güneşli gün sayısının fazla olması, sıcaklık değerleri, yaz-
kış farklı açık hava rekreasyon faaliyetlerini yapabilme olanakları (yamaç 

paraşütü sporu, rafting, doğa yürüyüşü/trekking, tekne gezisi, dalış sporu, 

yelkenli kullanma vb.) ve doğal ve tarihi çekiciliklere sahip olma durumu 
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gibi kriterler çalışma örneklemini sınırlamada etkili olmuştur. Aynı 

zamanda araştırmacının bölgeyi tanımasına bağlı olarak içeriği ayrıntılı bir 
şekilde inceleyebilecek olmasıdır. Fethiye’de yer alan ve Fethiye 

tanıtımında rol oynayan paydaşlar arasından öne çıkan Fethiye Belediyesi 
(kamu), Fethiye Kaymakamlığı-Fethiye Turizm Danışma Bürosu (kamu), 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) (STK), Fethiye Deniz Ticaret 
Odası (FDTO) (STK), Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) (STK), Muğla İl 

ve Fethiye İlçe Turizm Müdürlüğü (kamu), Türkiye Seyahat Acentaları 

Birliği Fethiye Şubesi (STK), Fethiye Turizm Tanıtım Eğitim Kültür ve 

Çevre Vakfı (FETAV) (STK) ve turizm ile ilgili derneklerin web siteleri 
çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Toplam 30 turizm paydaşı 

belirlenmiş ancak toplam 10 paydaşın web sitesine erişim sağlanabilmiştir. 
Bunlar arasından üç paydaş, kamu kurumu ve yedi paydaş STK’dır. 

Örnekleme yöntemi, amaçlı örnekleme yöntemleri arasından maksimum 

çeşitlilik örneklemesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 119). 
Fethiye ilçesi dernekler listesine Fethiye Kaymakamlığı’nın web 

sitesinden erişilmiştir (Fethiye Kaymakamlığı, 2020). Bu listede web 
sitelerine ait adres ve telefon numarası gibi bilgilerin yer almamasından 

ötürü ‘‘Google’’ arama motoru üzerinden derneklerin web adresleri tek tek 
araştırılmıştır. Ulaşılan web adreslerinde fotoğraf ve video bulunma 

durumu incelenmiş olup fotoğraf ve video bulunması durumunda analize 
dahil edilmiştir. Kullanılan fotoğraf ve videoların içeriğinin incelenmesi 
yoluyla kodlamalar gerçekleştirilmiştir. Kodlama işlemi, paydaşların web 

sitelerine göre fotoğraf ve videolarda yer alan rekreatif değerlerin tespit 
edilip tek tek not edilmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Ardından 

kategoriler belirlenerek bu kategoriler altına kodlar geçirilmiştir. Bu 
doğrultuda kategorik bir sınıflandırma yapılmıştır (Tablo 1).  

İçerik analizi, verilerin kodlanması, veriler içerisindeki belirli 

kavramların anlamlı bölümlere ayrılması ve bu ayrılan bölümlerin 

anlamlandırılmasına dayanır. İçerik çözümlemesi sonucu tema altında 

ortaya çıkan verilerin bölümler içerisinde tutarlılığının bulunması iç 

tutarlılığı ve tema altında birbirinden farklı ancak kendi aralarında anlamlı 

olması da dış tutarlılığı belirler. Verilerin olduğu gibi incelenmesi ve 

içerikle sınırlı olması doğrultusunda nesnellik taşıması, güvenirlik için bir 

dayanak olarak gösterilebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2016:242-251). 
Çalışmada güvenirlik sağlamak adına iki araştırmacı tarafından video ve 

fotoğraflar incelenerek kodlamalarda ortak kod ve kategoriler temel 

alınmıştır. 
Örneklem kapsamında ele alınan yerel paydaşların web siteleri 

01.01.2021-01.01.2022 tarihleri arasında incelenmiştir. Bu bakımdan 

çalışma verileri bu tarihler arasında paydaşların web sitesinde yer alan 
görsel ve işitsel fotoğrafları ve video kayıtlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla 
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çalışma görsel ve işitsel verilerle sınırlı kalmaktadır. Web sitelerinin 
güncellenebilir olması ya da daha sonra web sitesine ulaşılamama, tehlikeli 

duruma geçme (virüs vb. saldırılar) veya kapatılma gibi durumlarla 

karşılaşma ihtimalleri ise araştırmanın kısıtlarıdır. 
Çalışmanın soruları şu şekilde oluşturulmuştur: 
 Fethiye destinasyonunda öne çıkan paydaşların web siteleri var 

mıdır? 
 Fethiye destinasyonunda öne çıkan paydaşlar, web sitelerinde yer 

alan destinasyon tanıtımı kapsamında hangi görselleri (video/fotoğraf) 
kullanmaktadır? 

 Fethiye destinasyonunda öne çıkan paydaşların web sitelerindeki 
yerel tanıtımda kullandıkları görsellerin içeriği, turizm rekreasyonu 
faaliyetlerine giren hangi turistik değer, kaynak ve unsurlardan 
oluşmaktadır? 
 
4. BULGULAR 

Fethiye’de yer alan kamu kurumları ve STK’ya ait web sitelerinden elde 
edilen fotoğraf ve videoların içeriğine yönelik bulgular Tablo 1’de yer 
almaktadır. Öncelikle Fethiye tanıtımında öne çıkan yerel karar mercileri 
ile oda, birlik ve vakıf kapsamında bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Bunlar 
toplam sekiz adettir. Bunlar arasından toplam beş adet web sitesinde 
konuyla ilgili dokümanların yer aldığı tespit edilmiştir.  

Ayrıca Fethiye Kaymakamlığı web sitesinde (Bknz. 

http://www.fethiye.gov.tr/dernekler) yer alan dernekler listesinden turizm 
rekreasyonu konusuna daha yakın bir şekilde faaliyet yürüten derneklerin 

de web sitelerine ulaşılmaya çalışılmış ve ulaşılan web siteleri 

incelenmiştir. Toplam 22 adet dernek arasından beş adet derneğin web 

sitesinde turizm rekreasyonu kapsamında görsel ve/ya işitsel dokümanların 

yer aldığı belirlenirken 17 adet derneğin ise ya web sitesi açılamamış ya da 

web sitesinin olmadığı belirlenmiştir. Paydaşların güncel web sitesine 

sahip olma durumundan ziyade genellikle interaktif özellik de gösteren 

sosyal paylaşım siteleri üzerinden tanıtım faaliyetleri yürüttükleri 

saptanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fethiye.gov.tr/dernekler
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Tablo 1: Fethiye Tanıtımında Kullanılan Turizm Rekreasyon Faaliyetleri ve 
Değerlerine Ait Kategoriler 

Turizm Rekreasyon Faaliyetleri ve Değerleri 
Kültürel ve 

Sanatsal 
Faaliyetler 

Eğlenme, 

Dinlenme 
Faaliyetleri 
ile Sosyal 

Faaliyetler 

Sportif 
Faaliyetler/Mac

era 

Gastronomi 
Faaliyetleri 

Yörede 

Fark 
Yaratan 
Unsur 
veya 

Yetişen 

Canlıları 

Görme 

Sağlıklı ve 

Zinde Olma 
Faaliyetleri 

Doğal 

Çekicilikler 

Dokuma 
tezgâhları ve 

dokuma veya el 
işleri (dastar, 

kolan, kilim, 
halı vb.) 

Alışveriş 

merkezi 
ziyareti 

Doğa yürüyüşü 

(Trekking-Tarihi 
Likya Yolu Rotası) 

Yöresel yemekler 

(Keşkek vb.) 
Kuşlar 

(Balıkçıl 

kuşlar, 

pelikan vb., 
ördek vb.) 

Kaynak sular Orman 

Düğün 

törenleri 
Sinemaya 
gitmek 

Sörf yapma Tarımsal üretim 

(seraları gezme) ve 

tarımsal ürünleri 
tatma (Pembe 
domates gibi) 

Nesli 
tükenme 

tehlikesi 
altında olan 

Kaplan 
Kelebeğini 
görme 

Kaplıca Kıyı şeridi-
manzara 

Balık avına 

yönelik ağ 
örme 

Kordon 
boyunda, 
plajda yürüyüş 

Rüzgâr sörfü yapma Su/deniz ürünleri 

(mavi yengeç, deniz 
börülcesi vb.) tatma 

ve çiftlikleri gezme) 

Kaplumbağa 

görme (İribaş 
deniz 
kaplumbağas

ı-Caretta 
Caretta) 

Hamam Madenler 
(yöresel 
mermer) 

Folklor Turistik 
çarşıları 
gezmek 

Planörle yamaç 

paraşütü yapma 
Arıcılık-arı-yöreye 

özgü balı tatma 
(Fethiye balı) 

Sığla ağacı Suyla Sağlıklı 

ve zinde 
hissetme (SPA 
&Welness) 

Özel Çevre 

Koruma 
Bölgesi 

Halk müziği 

(Türkü) 
Günübirlik 

tekne gezileri 
Yamaç paraşütü 
(paragliding) 
yapma 

Zeytinyağı yapımı 

ve tadımı 
Yöreye özgü 

böcek türleri 
Güneşlenme (D 

Vitamini) 
Mavi bayraklı 

alanlar 

Halk edebiyatı Kanalda tekne 
gezisi 

Delta kanatla uçuş 

(Hang 
gliding/microlight 
hava aracı ile uçma) 

Zeytin toplama 
faaliyeti 

Endemik 
bitkiler 

 Lagün 

(Ölüdeniz-
Kumburnu) 

Orta oyun Antik kent, 
ören yeri 
gezileri (Antik 
tiyatro, 
Kayaköy-
Ghost Town, 
Xanthos, Tlos 
vb.) 

Kano gezisi Türk çayı içme Anıt ağaç  Plajlar 

Yörük Kültürü Yat, yelkenli 
ile gezi 
(marinaların 
varlığı) 

Kürek sporu  Yöreye özgü 

mantarlar 
(Kuzugöbeği
) 

 Kumsal-Kum 
tepeleri 
(Patara) 

Yöresel dans Balık tutma, 

olta balıkçılığı 
Bisiklet sürme (dağ 

bisikleti sporu ve 
şehirde bisiklet 

sürme) (Bisiklet 

yolu varlığı) 

   Şelaleler 

Testi (Dont 
testisi) 

Müze gezisi Rafting (sal yarışı) 
yapma 

   Yaylalar 
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Kitaplar Parkları ziyaret 

(Kaydıraklı su 
parkları, 

rekreasyonel 
alanlar) 

Kaya tırmanışı    Vadi 
(Kelebekler 
Vadisi, Yeşil 

Vadi) 

Seramik Kaya (Kral) 
mezarlarını 
ziyaret 

Kar kayağı yapma    Kanyon 
(Saklıkent 

Kanyonu) 
Yöresel 
pazarlar 

Yüzme Arazi aracıyla 
doğada yol alma 

(Off-road) sporu 

   Günbatımı 
(Çalış'ta 

günbatımı) 
Yerel halk Cip (Jeep) 

safari (cip ile 
gezi) 

Motokros    Adalar 

Yöresel 
enstrümanlar 

(Saz, sipsi vb.) 

Plaj, yiyecek 
içecek, 

konaklama, 
eğlence 
tesislerinden 
faydalanma 

At sürme    Koylar-doğal 
liman 

Yorgancılık Kamp 
alanlarından 
faydalanma 
(Katrancı, 

Ölüdeniz kamp 
alanları) 

Koşma (koşu 

yolunun varlığı) 
   Akarsular 

Ebru Sanatı  Su altı dalışı    Deniz (Turkuaz 
rengi deniz) 

Bakırcılık      Yüksek dağlar 
Cam sanatı       
Kahvehaneler       
Gulet teknesi 
ve yapımı 

      

Nargile       
Berber 
(Turkish 
Shave) 

      

Köy evleri       
Fotoğraf 

çekimi 

etkinlikleri 

      

Müzik 

festivali, 
fotoğraf 
sergisi, resim 
sergisi, su altı 

resim yarışması 
vb. aktiviteler 

      

El sanatları 

sokağını 

ziyaret 

      

 
Tablo 1’de görülebileceği gibi ‘‘Kültürel ve Sanatsal Rekreasyon 

Faaliyetleri’’, ‘‘Eğlenme, Dinlenme Faaliyetleri ile Tarihi ve Sosyal 
Faaliyetler’’, ‘‘Sportif Faaliyetler/Macera’’, ‘‘Gastronomi Faaliyetleri’’, 
‘‘Yörede Fark Yaratan Unsur veya Yetişen Canlıları Görme’’, ‘‘Sağlıklı ve 

Zinde Olma Faaliyetleri’’ ve ‘‘Doğal Çekicilik’’ kategorileri olmak üzere 

toplam yedi kategori belirlenmiştir. 
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA 
Çalışmada Fethiye destinasyonunda öne çıkan paydaşların ve turizm ile 

ilişkili derneklerin, turizm rekreasyonuna yönelik web siteleri 

incelenmiştir. Ancak birçok derneğin web sitesinden ziyade sosyal 

paylaşım sitelerinde turizm rekreasyonuna yönelik paylaşımlar 

gerçekleştirmesi, web sitelerinin sosyal paylaşım sitelerine göre zayıf 

kaldığını göstermektedir. Bazı derneklerin ise adlarının değişmesi sonucu 
web sitelerine eski adlarıyla ulaşılamaması söz konusu olabilir. Bu 
konudaki bilgi paylaşımının ise sınırlı kaldığı anlaşılmaktadır. Nitekim 

yöredeki STK listesinin ilçe kaymakamlığı tarafından yayınlandığı göz 

önüne alınırsa bir güncelleme ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır. 
Çalışmada nitel yaklaşım temel alınmıştır. Öncelikle dokuman analizi 

gerçekleştirilmiştir. Ardından dokumanlar içerik analizine tabi tutulmuştur. 
Analiz sonucunda toplam yedi kategori ortaya çıkarılmıştır. Turizm 
rekreasyonuna yönelik bu kategoriler, ‘‘Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler’’, 
‘‘Eğlenme, Dinlenme Faaliyetleri ile Tarihi ve Sosyal Faaliyetler’’, 

‘‘Sportif Faaliyetler/Macera’’, ‘‘Gastronomi Faaliyetleri’’, ‘‘Yöreye Özgü 

Farklılıklar’’, ‘‘Yörede Fark Yaratan Unsur veya Yetişen Canlıları 

Görme’’, ‘‘Sağlıklı ve Zinde Olma Faaliyetleri’’dir. Bu sonuçlar, 

Antalya’daki otel işletmelerinin web sitelerinde pazarlama enstrümanı 

olarak kullandıkları rekreasyon faaliyetlerinin su sporları, spor aktiviteleri, 

eğlence, oyun etkinlikleri, güzellik-bakım rehabilite, animasyon, çocuk 

etkinlikleri ve kurs etkinlikleri olmak üzere sekiz tema altında toplanması 

(Güzel vd., 2014) sonucu deniz/kıyı turizmi açısından ortaya çıkan otel içi 

rekreasyon faaliyetleri ile benzerdir. Bir çalışma sonucuna göre Kapadokya 

Bölgesi’nde açık hava rekreasyon faaliyetlerinin karada yapılan rekreatif 

etkinlikler (doğa yürüyüşü, at safarisi, arazi aracı safarisi, bisiklet turu, 

kampçılık, konser, şenlik ve festivaller, fotoğrafçılık vb.); havada yapılan 

rekreatif etkinlikler (sıcak hava balonu seyahati) ve suda yapılan 

rekreasyon faaliyetleri (kano, sürat botu sürme) şeklinde tespit edilmesi 

(Kül Avan ve Güçer, 2019) doğrultusunda bu etkinliklerin Fethiye’dekilere 

göre daha kısıtlı kaldığı ve bu noktada iklimin ve coğrafi faktörlerin 

Fethiye’ye avantaj kazandırdığı ifade edilebilir. Dolayısıyla Fethiye’de 

açık hava rekreasyon faaliyetlerinin paydaşlar tarafından öne 

çıkarılmasının ve seyahat acentaları ile iş birliği gerçekleştirilerek turlara 
dahil edilmesinin altı çizilebilir.       

Yöreye özgü farklılık yaratan unsurların ve mevcut değerlerin ortaya 

konulması ve turistlerin bu unsurlar hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. 
Yöreye özgü mavi yengeç, deniz börülcesi, bal ve göbek mantarı gibi 

ürünlerin gastronomi değeri de taşıması açısından turizm rekreasyonu 

içerisinde değerinin arttırılması gerektiği belirtilebilir. Fethiye’de 

deniz/kıyı turizminin de yer almasına bağlı olarak eğlenme, dinlenme ve 
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sosyal etkinliklerin turizm rekreasyonu açısından açık hava rekreasyon 

faaliyetlerinde önemli bir yer tuttuğu belirtilebilir. Özellikle 12 ay 

yapılabilecek açık hava etkinlikleri ele alınmalıdır. Beş yıldızlı otel 

işletmesinin az sayıda olması ve 12 ay açık olan konaklama işletmesinin 
sınırlı sayıda bulunması, açık hava rekreasyon etkinliklerinin 

destinasyondaki birer çekicilik olarak turistleri etkilediği belirtilebilir. 
Buna karşın tanıtımda yer alan yörük kültürü, Dont testisi, bakır eşya ve 

yorgan yapımına yönelik turizm rekreasyonu faaliyetleri ise kısıtlıdır. Bu 
bakımdan turizm etkinliklerinde el sanatlarının üretimi için fiziksel alanlar 
ve beşerî unsurlar ele alınmalıdır. Ölüdeniz lagünü dünyada ender rastlanan 

bir coğrafi oluşumdur. Lagünde yer alan deniz suyunda yüzme deneyimi 
bir turizm rekreasyonu olarak sayılabileceği gibi, aynı zamanda yamaç 

paraşütü ile gökyüzünden, Babadağı’ndan ya da Likya Yolu’nda yürürken 
lagün manzarası izlenebilmektedir. Dolayısıyla aynı doğal çekicilikler için 

buna benzer birçok rekreatif etkinliğin turizm kapsamında bir arada 
sunulması ve tanıtılması, destinasyonun tercih edilirliğini olumlu 

etkileyecektir. Örneğin, İranlı turistlerin Van’da kültürel mirasa bağlı 

rekreasyon faaliyetlerinin turistlerin yetersiz bilgi ve farkındalığı 

olduğunun belirlenmesine karşın eğlence, gezme ve alışveriş amaçlı 

bölgeye gelmeleri (Ayhan Kaya ve Gülcan, 2021), pazar 

bölümlendirmesine göre turistik tanıtmanın üstünde durulması gereken bir 

husus olduğunu da göstermektedir. 
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ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi 

Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerinin küresel salgın sürecindeki 

uzaktan eğitime yönelik deneyimlerini belirleyebilmektir. Bu amaç 

çerçevesinde nitel araştırma desenlerinden aşkın fenomenoloji deseni ile 

tasarlanan bu araştırmada veriler, görüşme tekniği ile elde edilmiştir. 

Görüşme gerçekleştirilen öğrenciler hem yüz yüze eğitimi hem de salgın 

sürecindeki uzaktan eğitimi deneyimleyen üçüncü ve dördüncü sınıf 

öğrencilerinden amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Elde edilen 
veriler, dokusal ve yapısal içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma 

sonuçları, öğrencilerin uzaktan eğitime katılımda eşit imkânlara sahip 

olmadıklarını, öğrencinin aktif katılımının sağlanamadığını ve öğretim 

yöntemlerinin çeşitlendirilmediği derslerin etkisiz olduğunu, uygulamalı 

derslerin yetersiz kaldığını, sınavların sağlıklı bir biçimde yapılamadığını 
ve bunun değerlendirmelere yansıdığını, uzaktan eğitimde teknik olanaklar 

ve not ortalamaları konusunda eşitsizlik hissettiklerini göstermektedir. Söz 

konusu araştırma sonuçları çerçevesinde uygulamaya ve gelecekteki 
araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Turizm eğitimi, Turizm rehberliği eğitimi, Küresel 

salgın (COVID-19). 
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DISTANCE EDUCATION EXPERIENCES OF TOURISM 
GUIDANCE STUDENTS IN THE GLOBAL PANDEMIC 

(COVID-19) 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to acquire information about students’ 
experiences at Ondokuz Mayıs University, Faculty of Tourism, 
Department of Tourism Guidance regarding distance education during the 
worldwide pandemic. The study was designed using transcendental 
phenomenology which is one the qualitative research patterns. The data 
was obtained by interview technique in the study. Participants were 
selected from the third and fourth grade students who experienced both 
face-to-face education and distance education during the epidemic, with 
purposeful sampling method. The data was analysed by content analysis 
with textural and structural parameters. According to the findings of the 
study, students did not have equal chances to participate in distant 
education, and students’ active involvement was not assured. Besides, the 

results showed that the lessons without diversified teaching methods were 
ineffective, the applied courses were insufficient and the examinations 
were not done in a healthy manner which was reflected to the evaluations. 
Finally, students perceived inequity in technical opportunities and grade 
point averages in distant education. In light of the study findings, practical 
implications and recommendations for future directions are offered.  
Keywords: Tourism education, Tourism guidance education, Global 
pandemic (COVID-19). 

 
1. GİRİŞ 

 Eğitim, toplumların geleceğinin tasarlandığı ve bu yönüyle planlı bir 

biçimde oluşturulan süreçleri kapsamaktadır. Her ülkenin kendine has 

eğitim politikalarının bulunmasına karşın küresel salgının başladığı 2020 
yılının mart ayı ile birlikte zorunlu bir biçimde uzaktan eğitime geçilmiştir. 
Uzaktan eğitim, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın kurumsal bir 

organizasyon içerisinde bir iletişim kanalı kullanılarak sağlanan planlı 

öğretme ve öğrenme etkinlikleri olarak tanımlanmaktadır (Moore ve 

Kearsley, 2011). 1980'li yılların başlarından itibaren olağanüstü bir 

biçimde büyüyen uzaktan eğitim, öncelikli olarak basılı materyallerin 

kullanıldığı internet tabanlı öğretim modelinden çeşitli teknolojilerin 
kullanıldığı dünya çapında bir harekete dönüşmüştür. Ancak küresel 

salgınla birlikte bilinenden daha farklı “salgın tipi uzaktan eğitim” olarak 

ifade edilebilecek ve herhangi bir plana ve temele dayanmayan; yalnızca 

önceki uzaktan eğitim uygulamaları referans alınan acil bir eğitim süreci 

başlamıştır. Hazırlıksız yakalanılan bu süreçte eğitim-öğretim 
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faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla ara verilmeden devam edilmiş olsa da 

etkililiği sorgulanır hale gelmiştir. Birçok akademik alanda olduğu gibi 

turizm rehberliği alanında da salgın tipi uzaktan eğitim yürütülmüş ve 

ortaya çıkan sorunlara göre çözümler geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu 

araştırmada turizm rehberliği eğitimi alan öğrencilerin küresel salgın 

dönemindeki uzaktan eğitim faaliyetlerine yönelik deneyimleri 

incelenmiştir. 
 
2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Küresel salgın döneminde Türkiye’deki üniversitelerde eğitim-öğretim 

faaliyetlerine 16 Mart 2020 tarihinde ara verilmiş; küresel salgın 

sürecindeki belirsizlik nedeniyle 26 Mart 2020 tarihinde 2019-2020 eğitim-
öğretim bahar yarıyılında yüz yüze ders yapılamayacağı kararı verilmiştir 

(YÖK, 2020a; YÖK, 2020b). Bu süreç 2020-2021 eğitim- öğretim yılında 

da devam ederek eğitim-öğretim faaliyetleri yaklaşık 3 dönem uzaktan 

eğitim yoluyla sürdürülmüştür.  
Daha önce de belirtildiği üzere, küresel salgın nedeniyle sürdürülen 

salgın tipi uzaktan eğitim, tipik uzaktan eğitim uygulamalarından oldukça 

farklıdır.  Bunlar arasında (1) ön hazırlık yapılmadan aniden geçilen bir 

uygulama olması, (2) uluslararası bir temele sahip olması ve ülkelerin talep 

ve beklentilerine göre şekil alamaması, (3) toplumlar arasında ortak bir 
çıkar haline gelmesi ve kamusal alana hâkim olması, bu sayede son derece 

popülerlik kazanması, (4) yaygınlaşması ve akademik bir platformdan 

ziyade dünyadaki hemen hemen tüm okullara ulaşması, (5) zorunlu bir 

uygulama olması gibi hususlar öne çıkmaktadır (Al Lily, Ismail, Abunasser 
ve Alqahtani, 2020). Bu durum, öğrenciler ve eğitim kurumları için 

birtakım zorlukları da beraberinde getirmiştir. Öğrenciler hazırlıksız 

yakalandıkları yoğun çevrimiçi dersler yüzünden ciddi stres yaşamaya 

başlamış, eğitim kurumları ise çevrimiçi platformlarda öğretim 

faaliyetlerini yürütürken yeni deneyimledikleri bu çevrimiçi sınıf 

ortamları, onlar için ek bir yük haline gelmiştir (Lei ve So, 2021).  
Küresel salgın süreci ile birlikte, uzaktan eğitim tartışmaya açılmış ve 

bu konuda çokça araştırma yapılmıştır. Genel olarak salgın öncesi ve salgın 

sonrası uzaktan eğitime yönelik sorunlar incelendiğinde, öğrenciler için 

internet erişimi ve donanım eksikliği, öğretim elemanı ile etkileşim 

eksikliği, tepki süresi ve sosyalleşme sorunu ön plana çıkarken; eğitimciler 

için ise mevzuat, altyapı, insan kaynakları, içerik ve uygulama zorlukları 

en çok vurgulanan hususları oluşturmuştur (Adnan ve Anwar, 2020; 

Andersson, 2008; Barari, RezaeiZadeh, Khorasani ve Alami, 2020; Burns, 
2011; Korucu ve Alkan, 2011; Littlefield, Rubinstein ve Laveist, 2019; Ng, 
2019). 
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Küresel salgın döneminde söz konusu sorunlar daha da belirgin hale 

gelmiştir. Bu süreçte gerçekleştirilen araştırmalar incelendiğinde (Arora ve 

Srinivasan, 2020; Gökdaş ve Kayri, 2005; Kürtüncü ve Kurt, 2020; Lall ve 
Singh, 2020; Lau, Yang ve Dasgupta, 2020); internet erişimi, donanım, 

altyapı, ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı eğitim etkileşiminin düşük 
olduğu, herkes tarafından fayda sağlanılmadığı, her eğitimcinin eğitim 

süreçlerini benzer nitelikte yürütemediği ve genel olarak memnuniyetsizlik 
içeren bir hal aldığı şeklinde bir değerlendirme yapmak mümkündür. 

Küresel salgın sürecinde eğitim sürecinin diğer tarafı olan öğretim 

elemanları ve üniversiteler de eğitimin niteliğinde belirleyici bir 

konumdadır. Öğretim elemanı, yalnızca ders verme göreviyle yükümlü 

değildir ve ders verme işi görevinin belki de yarısını oluşturmaktadır. 

Bununla birlikte uzaktan eğitimin, geleneksel eğitimden farklı öğretim 

yöntemlerini (Burns, 2011) içerdiği de açıktır. Ancak her öğretim 

elemanından uzaktan eğitime yönelik öğretim modellerini benimsemesi ya 
da uzaktan öğretime yönelik bütün yeterlilikleri barındırması beklentisi 

akılcı olmayacaktır. Ani ve acil geçilen salgın tipi uzaktan eğitimin 

işleyişine hazır olmayan ve zorluklarla karşılaşan eğitimcilerin uzaktan 
eğitime daha az istekli oldukları görülmekle birlikte (Hilli, 2020), bu durum 
eğitimcileri zorlamaktadır (Hsu, Xiao ve Chen, 2017). Aynı zamanda 

uzaktan eğitim sürecindeki materyaller, geleneksel öğretim 

materyallerinden de farklılaşmaktadır. Hatta uzaktan eğitimin kalitesine 

etki eden en önemli faktörlerden biri öğrenme ve öğretme kaynaklarının ve 

materyallerinin nitelik ve niceliğidir (Chao, Saj ve Tessier, 2006). Lloyd 
Byrne ve McCoy (2012)’a göre uzaktan eğitimin etkililiği, süreçteki 

pedagojik ve materyal desteği ile yakından ilişkilidir. Al-Samarraie, Teng, 
Alzahrani ve Alalwan (2017) ise uzaktan eğitimde öğrenmenin 

sürekliliğinin sağlanmasında öğrencilerin ilgisini çekecek eğitim 

materyallerinin büyük önem taşıdığını belirtmektedir. Seaman'a (2009) 
göre düşük kaliteli materyaller, uzaktan eğitime yönelik olumsuz 

görüşlerin temelini oluşturabilir. Bu durumda eğitimi sürdürenlerin 

uzaktan eğitim materyallerini kullanımı yalnızca kendisi ile ilgili olmayıp 

görev yaptığı kurumun desteğini de zorunlu kılmaktadır. 
İncelenen araştırmalar çerçevesinde, genel olarak küresel salgın 

döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitimin en önemli sorunlarının 

teknolojik/teknik eksiklikler, iletişim/etkileşim eksikliği, materyal 

yetersizliği, ekonomik/sosyal sorunlar olduğu ifade edilebilir. Özellikle 

kültür ve yabancı dil derslerinin ağırlıklı olduğu turizm rehberliği 

programlarında söz konusu eksikliklerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

niteliğinde ve verimliliğinde olumsuz etki oluşturduğu söylenebilir. 

Bununla birlikte bu sürecin, değişen teknolojinin eğitime entegrasyonu için 

belirli kazanımlar sağlayabileceği de gözden kaçırılmamalıdır.  



672 

Literatürde küresel salgın sürecinin turizm sektörü üzerindeki etkilerine 

yönelik çok sayıda çalışma mevcutken (Bahar ve İlal, 2020; Duro, Perez-
Laborda, Turrion-Prats ve Fernández-Fernández, 2021; Haywood, 2020; 
Yeh, 2021), turizm sisteminin önemli bileşenlerinden turizm eğitimi 

üzerindeki etkilerine yönelik sınırlı sayıda çalışmanın yürütülmüş olması, 

eğitimin bir bakıma ihmal edildiği anlamı taşımaktadır (Tiwari, Séraphin 

ve Chowdhary, 2020). Söz konusu gerekçelerden yola çıkıldığında bu 

araştırmanın amacı turizm rehberliği eğitimi alan öğrencilerin küresel 

salgın sürecindeki uzaktan eğitim faaliyetlerine yönelik deneyimlerini 

ortaya koymaktır. 
 
3. YÖNTEM 

Turizm rehberliği öğrencilerinin küresel salgın sürecindeki uzaktan 
eğitim ile ilgili deneyimlerinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen bu 
araştırma, nitel bir araştırma olup fenomenolojik araştırma desenlerinden 

aşkın fenomenoloji esas alınarak kurgulanmıştır. Veriler görüşme tekniği 
ile elde edilmiştir. Görüşme soruları ayrıntılı bir literatür taramasına dayalı 

olarak geliştirilmiş ve kuramsal çerçevede üzerinde durulan sorunlara 

yönelik oluşturulmuştur. Görüşme sorularında, salgın sürecinde 

öğrencilerin ekonomik/sosyal ve sağlıkla ilgili durumları da yer almakta 

olup görüşme soruları öğrencilerin salgın sürecinde uzaktan eğitim 

deneyimlerine ilişkin yaşadıkları sorunları, en verimli ve verimsiz derslerin 

işleniş biçimlerini, derslere erişmede ve değerlendirme sürecinde 

hissettikleri eşitsizlikleri ve salgın sonrası süreçte uzaktan eğitime yönelik 

istekliliklerini kapsamaktadır. Hazırlanan sorular için 5 akademisyenin 

görüşlerine başvurulmuş ve soruların son hali oluşturulmuştur. 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Rehberliği bölümü 

öğrencilerinden amaçlı örnekleme tekniğiyle seçilen 20 öğrenci ile 2022 

yılının Ocak ayında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Seçilen öğrenciler hem 
yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi deneyimlemiş olmalarından 

dolayı üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileridir. Görüşme yapılacak 

öğrencilerin seçiminde başarılı, orta düzeyde başarılı ve düşük düzeyde 

başarılı olanların dahil edilmesine dikkat edilmiştir. 
Görüşme tekniği ile elde edilen veriler dokusal ve yapısal içerik analizi 

ile çözümlenmiştir. Araştırma verileri, ilgili literatürde yer alan geçerlik ve 

güvenirlik ölçütlerinin yanı sıra aktarılabilirlik, güvenilebilirlik ve 

uygunluk ölçütlerini karşılamaktadır. 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA  

Görüşme yapılan öğrencilerin 11’i kadın, 9’u erkektir. Öğrencilerin 

ailelerinin gelir durumları 2.300 TL ile 15.000 TL arasında değişkenlik 

göstermektedir. Örneklemi oluşturan tüm öğrencilerin kardeşi 
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bulunmaktadır. Görüşme gerçekleştirilen öğrencilerin ailelerinde, küresel 

salgın sürecinde, sağlık problemi ve ekonomik problemler pek fazla 
yaşanmamıştır. Öğrencilerin çevrimiçi derslere katılım oranı zamanla 

düşmüş ve derslerin işlenme biçimine göre farklılık göstermiştir. 

Öğrencilerin çoğunluğu, uygulama içermesi gereken derslerin çevrimiçi 

eğitim yoluyla yetersiz olduğunu değerlendirmiştir. Görüşme yapılan 

öğrenciler 5 farklı bölgede, 14 farklı şehirde yaşamaktadır. 
Öğrencilerin uzaktan eğitime erişimde sorun yaşayıp yaşamadıkları 

incelendiğinde, büyük bir çoğunluğunun teknik sorunlar ve teknolojik 
donanım yetersizliğinden dolayı erişim sorunu yaşadıkları ortaya 

çıkarılmıştır. Bununla birlikte bazı öğrencilerin yaşam alanlarının sınırlı 

olması, kardeşleri ile ders saatlerinin çakışmasından dolayı gürültü ve 

bilgisayar paylaşımı sorunu yaşadığı dikkat çekmektedir. Bir öğrenci (K9-
4.sınıf) bu konuda şu şekilde değerlendirme yapmıştır: 

 “Kardeşim var bir tane. Onunla ders saatlerimiz çakışabiliyordu. İlk 

zamanlarda evde sadece bir bilgisayar vardı. O yüzden sorun 

yaşayabiliyorduk. İnternet çekim gücünde sorun yaşıyorduk. Sınav 

esnasında sınav belgelerini yüklemede, teslim etmede sorunlar 
yaşıyorduk” 

Görüşme gerçekleştirilen öğrencilerin en etkili buldukları dersler, 

öğretim yöntemlerinin çeşitlendirildiği ve öğrencinin sürece 

katıldığı/katılmak zorunda olduğu dersler olarak ön plana çıkmıştır. Ortaya 

çıkan bu durum, kısmen derslerin kapsamlarına bağlı olarak değerlendirilse 

de verimli bulunan derslerin öğretim elemanlarının bireysel çabalarına 

dayandığı dikkat çekmektedir. Verimsiz geçtiği değerlendirilen derslerde 

de tersi bir durum söz konusudur. Örneğin iki öğrencinin en etkili bulduğu 

dersler ve derslerin işleniş biçimleri hakkındaki değerlendirmesi şu 

şekildedir: 
(K1-3.sınıf): “Turizm sosyolojisi olabilir. Aylak sınıf kuramını hala 

hatırlıyorum. Çünkü hocanın ders işleme biçimini çok seviyorum. Kitap 

okutuyor. Kitapla ders arasında bağlantı kurmamızı istiyor. Okurken bunu 

derste işlemiştim diyordum.” 
(K7-3.sınıf): “En etkili ders olarak Türk Tarihi ve Kültürü kaldı 

aklımda. Dersin işlenme biçimi soru-cevap şeklindeydi. Biraz eleştirel 

olacak ama … hocanın dersleri çok rahat geçiyordu. Rahatlık da bir yerden 

sonra düzensizliğe sebep oluyor. Hoca konuyu güzel anlatıyordu ama derse 
katılım yok. Sorusu olan var mı diyor, kimse cevap vermiyor...” 

Uzaktan eğitim sürecinde derslerin ölçme-değerlendirme yöntemlerine 

ilişkin öğrencilerin deneyimleri incelendiğinde, neredeyse öğrencilerin 

tamamı bütün olarak sağlıklı ve tutarlı bir ölçme-değerlendirme yöntemi 

kullanılamadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Öğrenciler, söz konusu bu 

sağlıksız durumun derslerin öğretim elemanlarından kaynaklanmadığı, 
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sürecin bu durumu ortaya çıkardığı şeklinde değerlendirmişlerdir. Örneğin 

K6 (4.sınıf), “Sağlıklı kullanılmasıyla ilgili pek emin değilim; kopya 

çekerek de yapılabiliyordu çoğu sınav açık konuşmak gerekirse. Bu yüzden 
çalışmış olsam da yani derslere asla katılmayan birisi bazen beni 

geçebiliyordu” şeklinde deneyimini aktarmıştır. K2 (3.sınıf) ise, 
“Çevrimiçi olduğu için tık tık işaretleyip geçiyorduk. Bazı derslerde sağlıklı 

bir biçimde kullanıldı. Mesela ödev olarak yapılan sınavlar daha iyiydi… 
Bir de internet gitme problemi oluyordu. Bir kere oldu da iki dakikayla 
kurtardım. Geç teslim edebildim”. Sınav biçimine yönelik öğrenci 

deneyimleri farklı uygulamaların farklı sonuçlar verdiğine ancak çevrimiçi 

değerlendirmelerin kopyaya uygun olduğuna; bu durumun sonucunda ise 
adaletsizliğin ortaya çıktığına işaret etmektedir.  

Uzaktan eğitimi deneyimleyen öğrencilerin normal yaşama 

dönüldüğünde, uzaktan eğitimde kullanılan uygulamaların geleneksel 

öğretime de kısmen yansıtılabilecek tarafları olup olmadığına dair 
görüşleri, genellikle yüz yüze eğitimi tercih ettiklerine yönelik kesin bir 

cevap olarak ifade edilirken, bazı uygulamaların kısmen de olsa fayda 

sağlayabileceğini ifade ettikleri de görülmüştür. Örneğin K4 (3.sınıf); 
“Classroom uygulamasından hocalarımızın bildirim paylaşması ve 

ödevlerimizi elektronik ortamdan yükleyebilmek güzel” şeklinde cevap 

vermiş ve uzaktan öğretimde kullanılan iletişim kanallarının 

kullanılabileceğine işaret etmiştir. Bu soruyu destekleyecek nitelikte 

sorulan, seçme imkânınız olduğunda yüz yüze eğitimi mi yoksa uzaktan 

eğitimi mi seçersiniz sorusuna verilen cevaplar ise yüz yüze eğitim 

üzerinde yoğunlaşmıştır. 
Öğrencilerin uzaktan öğretim sürecinde herhangi bir eşitsizlik hissedip 

hissetmedikleri konusunda verdikleri cevaplar ise gerek kendilerinin 
gerekse arkadaşlarının teknolojik yetersizlikten dolayı eşitsizlik 
yaşadıklarını bildirmelerinin yanı sıra sınav değerlendirmeleri sonucunda 

elde edilen puanlarda da eşitsizlik hissettiklerini ortaya koymuştur. K10 
(4.sınıf) bu konuda şu şekilde bir değerlendirme yapmıştır: 

“Bazı arkadaşlarımız vardı, köyde yaşıyor mesela. İnternet erişimi 

gerçekten sıkıntı oluyor. … Teknolojik sıkıntıdan dolayı eşitsizlik oldu” 
K9 (3.sınıf): “…. Belki sınıf arkadaşlarım arasında eşitsizlik olabilir. 

Örneğin; ben arkadaşımdan kopya çekiyorum, o çalışıyor düşük alıyor; 

ben kopyayla yüksek alıyorum… Eşitsizlik bu şekilde olabilir.” 
Görüşme gerçekleştirilen öğrencilerin eşitsizliği, fırsat eşitsizliği ve not 

dağılımındaki eşitsizlik olarak değerlendirdiği görülmektedir. Her ne kadar 

algılanan eşitsizliklerin her ikisi de önemli olsa da bu durumda öğretim 

imkânlarına erişimde eşitsizlik yaşayanları göz ardı etmemek gerekir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Turizm Rehberliği bölümünde öğrenim 

gören üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin küresel salgın sürecinde 

uzaktan eğitime yönelik deneyimlerinin tespit edildiği bu araştırmada 

ortaya çıkan sonuçlar belli ana başlıklar çerçevesinde şu şekilde 

özetlenebilir: 
 Öğrenciler teknik ve teknolojik donanım eksikliklerinden dolayı 

uzaktan eğitime erişimde ve ders süresi içinde sorunlar yaşamıştır. 
 Öğrenciler çevrimiçi ders öğretim yöntemlerini etkisiz bulmuşlar ve 

derslerin yalnızca öğretim elemanı çabasıyla etkili hale gelmiştir. 
 Öğrenciler aktif katılım sağlayamadıkları ders yöntemlerini yetersiz 

bulmuşlardır. 
 Uygulamalı derslerin çevrimiçi eğitimde yetersiz olarak 

değerlendirildiği görülmüştür. 
 Sınavların yapılış biçimleri farklılık gösterse de genellikle kopyaya 

elverişli olduğu ve bu durumun adil değerlendirmeye olanak vermediği bir 

sürece dönüştüğü değerlendirilmiştir. 
 Gerek uzaktan eğitim olanaklarına erişimde gerekse sınav 

sonuçlarının not ortalamalarına yansımasında eşitsizlik hissi ortaya 
çıkmıştır. 

 Öğrenciler gerek ders öğretim yöntemleri gerekse sosyal 

ihtiyaçlarından dolayı yüz yüze öğrenimi tercih etmektedirler. 
 
Kuramsal Çıkarımlar: Araştırma sonucunda ortaya çıkan sonuçlar 

ilgili literatürdeki çalışmalarla tutarlıdır. Örneğin; Işkın, Şengel, Genç ve 

Uzut (2022)’un çalışmasında, turizmde uzaktan eğitimin etkinliği 

akademisyenlerin görüşlerine göre incelenmiş olup, internet erişim 

sorunları, altyapı eksiklikleri, uygulamalı derslerin eksikliği, etkileşimi 

sınırlayan çevrimdışı uygulamalar, katılım kontrolünün yapılmaması, 

ölçme ve değerlendirmedeki sorunlar, konuyla ilgili bilgi ve deneyim 

eksikliği, uzaktan eğitimi ciddiye almayan öğrenciler, öğrencilerin 

derslerde aktif olup olmadığını kontrol edememe gibi sorunların ortaya 

çıktığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde, öğrenci katılımının sınırlı olduğu 

uygulamaların yetersiz olduğu sonucuna paralel olarak Chandra, Ranjan ve 
Chowdhary (2022)’nin çalışmasının sonuçlarında da öğrencilerin 

uygulamalı oturumları, laboratuvar etkinliklerini, yüz yüze eğitimde 

akademisyenlerin anında geri bildirim vermelerini önemli gördükleri ve 

uzaktan eğitimden gerekli memnuniyeti sağlayamadıkları sonucuna 
ulaşılmıştır. Ayrıca uzaktan eğitimin geleneksel öğretim yöntemlerinin 
tamamlayıcısı olabileceği ancak yerini alamayacağı şeklinde bir görüş 

bildirilmiştir. Demirdelen Alrawadieh (2022) de öğrenciler ve 

akademisyenlerle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda uzaktan eğitimin 
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öğrenciler açısından dezavantajlarını; sosyal zorluklar, teknolojik 

zorluklar, fiziksel faktörlerden kaynaklı zorluklar, etkinlik ve verimlilik 

açısından zorluklar; akademisyenler açısından ise etkinlik ve verimlilik 
problemi, sosyal etkileşim eksikliği, altyapı ve teknik sorunlar, ölçme-
değerlendirme sorunları, denetim ve kontrol problemleri şeklinde belirtmiş 

olup bu araştırmanın sonuçları ile benzer sonuçlar elde etmiştir. Bu 

durumda uzaktan eğitimin gerek altyapı gerekse uygulamaya dönük bir dizi 

planı ve iyileştirmeyi gerektirdiği; aynı zamanda her bir öğrenci için eşit 

düzeyde erişilebilir olmadığı sürece eğitimde fırsat eşitliğini de ortadan 

kaldırabileceği şeklinde bir değerlendirme yapılabilir. Uzaktan eğitimin 

bazı olanakları geleneksel öğretim için destekleyici olarak görülse de 

temeldeki sorunlar çözülmeden uygulamanın yetersiz kalacağı açıktır. 
Farklı sosyo-ekonomik çevrede yaşayan öğrencilerin kamusal eğitimde 

eşitsizlik yaşaması kamusal eğitimin doğasına uygun bir durum değildir. 
 
Uygulamaya Dönük Çıkarımlar: Araştırma bulguları, öğrenci 

katılımının kısıtlı olduğu, ders öğretim yöntemlerinin çeşitlendirilmediği 

ve ölçme-değerlendirme yöntemlerinin sağlıklı kullanılamadığı 

durumlarda öğrencilerin öğrenimlerinden yeterli sonucu alamadığını 

göstermektedir. Bu doğrultuda elde edilen sonuçlar, yüz yüze 

gerçekleştirilen geleneksel öğretim için de önemli bilgiler vermektedir. 

Kültür ve yabancı dil derslerinin ağırlıklı olduğu turizm rehberliği 

eğitiminde ders öğretim yöntemlerinin çeşitlilik içermesi ve öğrenci 

katılımını teşvik edici nitelikte yapılandırılması gerekmektedir. Uzaktan 

eğitim sürecinde etkili bulunan öğretim yöntemlerinden, bütün öğrencilerin 

erişebileceği bir zeminde yararlanılabileceği değerlendirilebilir. Buna 

karşın küresel salgın sürecinde zorunlu olarak gerçekleştirilen uzaktan 

eğitimin, turizm rehberliği bölümleri için normal şartlar altında yüz yüze 

gerçekleşmesinin kalıcı öğrenmeyi sağlayacağını değerlendirmek (ifade 
etmek) yanlış olmayacaktır.  

 
Akademik Öneriler: Bu araştırma, küresel salgın sürecinde çevrimiçi 

derslerin yanı sıra ders kayıtlarının çevrimdışı platformlarda da 

izlenebildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm 

Rehberliği Bölümü öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Küresel salgın 

sürecindeki uzaktan eğitim uygulamaları, neredeyse her üniversitede 

farklılık göstermiştir. Bu yüzden öğrencilerin değerlendirmeleri uzaktan 

eğitim biçimiyle sınırlı olarak görülebilir. Farklı üniversitelerin 

uygulamalarına göre farklı sonuçlar elde edilebilir. Bu araştırma aynı 

zamanda öğrenci deneyimlerine dayalı olduğundan öğretim elemanlarının 

deneyimlerini kapsamamaktadır. Bu yüzden hem öğrenim görenlerin hem 
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de ders verenlerin deneyimlerini bir arada ele alan çalışmalar, sonuçların 

sağlamasının yapılabilmesi açısından daha etkili olabilir.   
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ÖZET 
Turizm yapı olarak kendine öz, karmaşık, bölümlenmiş ve birbirinden 

bağımsız ama birbirine geçmiş etkinliklerin birleşimi olması ve etkileşime 

açık özelliği nedeniyle aralarında çok az verimlilik bağı olan, birbirinden 

farklı paradigmalarca hakkında söylemde bulunulan bir akademik alandır. 

Günden güne büyüyen endüstri ve akademik topluluğun ortak bir söylem 

zemininde buluşamıyor olması, ‘zayıf teori gelişimi’ olarak görünmektedir. 

Zayıf teori gelişimi ise turizm disiplini için özellikle bilimsel düzlemde 

terim ve anlam birliğini sağlamada sorun teşkil etmektedir. Turizm 
teorisindeki terim-anlam uyumsuzluğu ve zeminsizlik sorunsalı, bu 

araştırmanın ana çıkış noktası olmuştur. Sorunun çözümüne yönelik 

bilimsel bir teknik ve bu sayede de bir sınıflandırma modeli sunmak ise 
araştırmanın ana amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda Gökçe (2020, 
2021) ve Gökçe ve Batman (2021, 2022) tarafından ortaya konulan 

Hiyerarşik Turizm Taksonomisi Modeli ve Kavram Açımlama tekniği, 

birlikte kullanıldığı takdirde, turizm tür sınıflandırması için bir 

değerlendirme aracı olarak kullanılabileceği düşünülmektedir ve 
araştırmanın özgün çıktısıdır. Araştırma ile incelenen türlerin neler olduğu, 

değerlendirilme aşamaları ve değerlendirme sonuçlarına göre (1) turizm 

kavramları, sistematik olarak değerlendirilebilmekte, (2) tür adlandırmaları 

bazen tür olma gerçekliğini yansıtmamaktadır. Anılan model ve teknik ile 

yeni türlerin değerlendirilmesi ise bu çalışmanın önerilerindendir. 
Anahtar Kelimeler: Turizm teorisi, turizm türleri, taksonomi, kavram 
açımlaması, hiyerarşik turizm modeli. 
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DO WE MAKE A TYPE OF TOURISM BY BRINGING 
‘TOURISM’ TO THE BEGINNING OR END OF A CONCEPT? A 

TECHNIQUE AND MODEL PROPOSAL FOR CONCEPTUAL 
COMPLEXATION 

ABSTRACT 
Tourism is an academic field, on which different paradigms, which have 
very little efficiency link among them, have things to say about due to its 
unique, complex, segmented and independent but intertwined combination 
of activities and its openness to interaction. The fact that the growing 
industry and academic community cannot meet on a common discourse 
seems to be ‘weak theory development’. Weak theory development, on the 
other hand, poses a problem for the discipline of tourism, especially in 
providing the term and meaning unity at the scientific level. The problem 
of term-meaning mismatch and groundlessness in tourism theory has been 
the main starting point of this research. The main purpose of the research 
is to present a scientific technique and thus a classification model for the 
solution of the problem. In this context, it is thought that the Hierarchical 
Tourism Taxonomy Model and Concept Elucidation technique, put 
forward by Gökçe (2020, 2021), and Gökçe & Batman (2021, 2022), can 
be used as an evaluation tool for tourism type classification, if used 
together, and is the original output of the research. According to the tourism 
types examined in the research, the evaluation stages and the results of the 
evaluation, (1) tourism concepts can be evaluated systematically, (2) types 
naming sometimes does not reflect the reality of being a tourism type. 
Evaluation of new types with the aforementioned model and technique is 
one of the suggestions of this study. 
Keywords: Tourism theory, tourism types, taxonomy, concept elucidation, 
hierarchical tourism model. 

1. GİRİŞ 
İç içe geçmiş yapısı ve yoğun etkileşime açık özelliği yüzünden turizm, 

bütüncül olarak değerlendirilmesi zor bir olgudur. Turizm türlerine dair 

mevcut bir değerlendirme yönteminin olmaması, türler arası sistematik 

ilişkiler bütünlüğünün sağlanmaması, kapsamlı ve iç içe geçmiş olan 

tanımların ele alınıp değerlendirilmemesi, turizm alanının bir disiplin 

olarak katkı ve etkileşime açık yapısı gibi nedenler ise içinden çıkılmaz bir 

karmaşaya sebebiyet vermektedir. Anlık çözüm odaklı veya belli bir 
duruma yönelik yapılan fonksiyonel tanımlardan doğan ve turizmin bazı 

çevrelerce bir disiplin, bir bilim dalı olarak gelişmesine ya da algılanmasına 

köstek olan, genel-geçer olmayan ve uzlaşmadan yoksun turizm 

tanımlamaları; turizm disiplinin teorik çerçeveden yoksunluğuna işaret 

etmektedir. Teorik alt yapı ve çatının zafiyet gösterdiği böyle bir zeminde 



682 

sektörel yönelim ve uygulamaların, bu tanımsal uzlaşımı daha da 

zorlaştırdığı, hatta belki de yönlendirdiği ise ayrıca gözlemlenmektedir. 

Turizmin evrensel bir olgu olması ve kültürlerarası farklı uygulamaları 

bünyesinde bulundurması, bu durumu zorlaştıran bir diğer etkendir. Bu 
ortamda turizmde süregelen terim karmaşası turizm disiplinine dair teorik 
çıkmazlar doğurmaktadır.  

Bu kapsamda Gökçe ve Batman tarafından Hiyerarşik Turizm 

Taksonomisi (HTT) Modeli öne sürülmüş ve turizm türü olarak ortaya 

konan bazı terimler Kavram Açımlaması (KA) tekniği ile sınanmıştır 
(Gökçe, 2020; Gökçe, 2021; Gökçe ve Batman, 2021; Gökçe ve Batman, 

2022). Çalışma sorunun çözümü için sistematik bir tanımlama yöntemi 

bulmayı, bu sayede de mevcutta var olan anlam karmaşasını çözmeyi 

amaçlamaktadır. Bu noktadan hareketle, araştırmanın iki temel çatı üzerine 

kurulduğu söylenebilir. Bunlardan ilki, sosyal bilimlerde deneysel 

sınıflandırma olarak ele alınan taksonomi vasıtasıyla turizmi kapsayan-
kapsanan ekseninde hiyerarşik olarak sınıflandırmak; ikincisi ise yukarıda 

bahsedilen KA tekniği ile bir türün anlamsal ayrıştırmasını yapıp 

oluşturulan HTT modelindeki yerini belirmektir. 
Turizmin bilimsel değerinin ve bir bilim dalı olup olmadığının 

tartışıldığı bu günlerde, kavramsal ayrıntıların sorgulanıp epistemolojik 

olarak işlendiği bu çalışma, kapsam ve yöntemi itibariyle bir ilk niteliği 

taşıdığı için önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın, turizm teorisi 

alanında yapılacak yeni çalışmalara ışık tutması bakımından da öncül 

olabileceği ayrıca söylenebilir. 

2. KURAMSAL ÇERÇEVE 
Bölümlenmiş ve birbirinden bağımsız etkinliklerin birleşimi olan turizm 

(Echtner ve Jamal, 1997; Benckendorff ve Zehrer, 2013; Laws ve Scott, 
2015), hakkında birçok şey söyleyen ve aralarında çok az verimlilik olan 

birçok topluluk tarafından temsil edilegelmiştir (Gibson, 1998). Bu sürecin 

sonucu “zayıf teori gelişimi” olarak karşımıza çıkmaktadır (Tribe, 2006; 
Mazanec, 2009). Ayrıca Pritchard’ın (2012: 11-13) da tartıştığı üzere “bu 

sistematik durumlardan ötürü turizm alanı, ontolojik, epistemolojik ve 

metodolojik kısıtlılıklarla çevrilmiş bir olumsuzlanma içerisindedir.” 
Bu doğrultuda yapılan yazın taramasına göre turizmdeki mobil 

uygulamaların taksonomisi (Kennedy-Eden ve Gretzel, 2012), turizm 
ürünlerinin taksonomisi (McKercher, 2016), yaratıcı turistlerin 

taksonomisi (Tan, Luh ve Kung, 2014), turizm ve ağırlama alanında iş gücü 

taksonomisi (Baum, Krali, Robinson ve Solnet, 2016), şehir turizmi bölge 

taksonomisi (Howard, 2010), Karayip turizm alkol alanlarının taksonomisi 

(Guilamo-Ramos ve diğerleri, 2013), talep tarafı olan turistlerin aksine arz 

tarafı olan ev sahiplerinin taksonomisi (Young, Corsun ve Baloglu, 2007), 
turizm firmalarının taksonomisi (Sundbo, Orfila-Sintes ve Sørensen, 
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2007), turizm ve yiyecek ilişkileri taksonomisi (Boyne, Williams ve Hall, 

2002), destinasyon karar verme süreçlerinde yiyecek ve gastronominin 
önemi odaklı tüketici temelli taksonomi (Boyne, Hall ve Williams, 2003), 
etkinlik yönetimi terimlerinin taksonomisi (Arcodia ve Robb, 2000), 

turizm ekonomik etki analizi temelli en az gelişmiş ülkelerin taksonomisi 

(Hrubcova, Loster ve Obergruber, 2016), destinasyon rekabetçiliği için 

yönetimsel bir araç olarak turistlerin taksonomisi (Mapingure, 2018), 

sürdürülebilir turizm ortaklığının taksonomisinin geliştirilmesi (Selin, 

1999), turizm gelişim sürecine halk katılımının tipolojisi (Tosun, 1999), 
turizmin fotoğraflar üzerinden temsil edilmesinin tipolojisi (Hunter, 2008) 

gibi çeşitli açılardan sınıflandırılması yapılan turizm kavramının; tüm bu 

sınıflandırmalara rağmen neden-sonuç ilişkisi zemininde bütüncül olarak 

ele alınmadığı görülmektedir. Bu çalışmaların hiçbirinin Türkçe yazında 

yer almadığı, sayıca az olduğu ve turizmin bir bütün olarak 

sınıflandırmasını kapsamadığı görülmektedir. 

2.1. Teori, Turizm Teorisi ve Sınıflandırma (Taksonomi) 
Yaygın bir akademik terim olan teori kelimesi, eski Yunanca “theorein” 

fiiliyle ilişkili olup anlamca görmek ve gözlemlemek anlamına gelen 

(Zima, 2007: viii) “theoria” kelimesinden türetilmektedir (Smith ve Lee, 

2010: 28). Geleneksel olarak teori; bir şey yapmak için izlenen yol ya da 

zihinsel şema ya da düşüntü, yani mülahaza (/contemplation), bir 

müktesebatın (bilgi birikimi) üzerine kurulduğu prensip ya da gerçeklerin 
sistematik ifadesi, dayanaksız görüş (/speculation) yani kurgu ya da bir 

dünya görüşüne işaret etmektedir (Smith ve Lee, 2010: 28). Weick’in 

(1995: 565-567) de veciz bir şekilde özetlediği gibi: “İyi bir teori; açıklar, 

tahmin eder ve memnun eder”. 
Leiper (1979: 391) tarafından “turlama, zevk için seyahat etmenin teori 

ve uygulaması” olarak tanımlanan turizm teorisine, turizm araştırmaları 

içerisinde epeydir devam edegelen bir ilgi söz konusudur. Bu konuya 

değinen ilk yazarlardan birisi Cohen’dir (1972, 1984). Schuetz’ten (1944) 

edindiği izlenimlerden hareketle yazar, bilinmeyene karşı tanıdığa doğru 

turist tutumlarını ele aldığı bir tipoloji geliştirmiştir.  
Jovicic (1988), Meethan (2001) ve Noy (2007) gibi yazarlar tek ve 

bütünleşik bir turizm teorisi için çağrıda bulunmaktadır. Fakat diğer alan 

araştırmacılarının deneyimlerinin küçük bir yansıması bile bize turizmdeki 

her şeyin teorisini yaratma hayalinin benmerkezci değilse bile acemice 

olduğunu göstermektedir (Smith ve Lee, 2010: 29). Yazarlar; bu durumu 
onlarca yıllık çabaya rağmen ne başı çeken fizikin ne de herhangi başka 

bilimin tüm olguları kapsayabilmesinden kaynaklı, büyük teorinin doğa 

bilimleri için bile bulunmaz olmasından hareketle turizm gibi karmaşık ve 

esneklik taşıyan bir bilim için bulunmasının imkânsız olduğunu 
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belirtmektedirler (s. 29). Franklin ve Crang (2001) de bu düşünceyi, turizm 

çalışmalarının büyük teoriler bularak bir öğreti okulu gibi kendini haklı 

çıkarmak için bir çabası olması gerekmediğini çünkü içerdiği tüm 

boyutlara tam olarak uyacak bir teorinin olası olmadığını söyleyerek 

desteklemektedirler (s. 18). 
Pek çok bilim dalıyla iç içe geçmiş ve etkileşim halinde bulunmasına 

karşın, turizmin tüm diğer disiplinlerden apayrı bir disiplin olarak ele 

alınması gerektiğini savunanlardan birisi de Leiper’dir. Leiper’e (1979: 

398-400) göre kendisinden daha geniş bir çevreyle etkileşim halinde olan 

beş unsurun açık sistemi olarak düşündüğü turizm disiplinine yaklaşma 

yolumuz, endüstri yapısı etrafında inşa edilmelidir: (1) dinamik insan 

unsuru, (2) turist üreten bir bölge, (3) bir transit geçiş bölgesi, (4) bir varış 

bölgesi ve (5) turist endüstrisi. Bu tanım, turizmin üç temel unsuru 

kapsadığını aktaran Fennel’in (2008: 2) tanımına da benzerlik 

göstermektedir: (1) Seçilen destinasyona seyahati içeren dinamik unsur, (2) 

o destinasyondaki kalışı içeren statik unsur, (3) bu ikisinden kaynaklanan 

ve turistin dolaylı ya da dolaysız olarak temas ettiği ekonomik, sosyal ve 

fiziksel alt sistemlere etkiyle düşünülen nihai unsur. 
Sınıflandırma en temel anlamıyla “varlıkları benzerlikleri açısından 

gruplandırma genel süreci” olarak tanımlanmaktadır (Bailey, 2011: 2, 4). 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne (OECD, 2020) göre 

sınıflandırma, verilerin sunum ve/veya harmanlanmasından ölçülebilecek 

bir ya da daha fazla değişkenle ilişkilendirilebilecek münferit, detaylı ve 

karşılıklı şekilde münhasır gözlemler setidir. 
İnsanoğlu; çevresinde gördüğü canlı-cansız tüm varlıkları, ister benzer 

isterse farklı yönleriyle, her zaman tanımlama ve sınıflandırma eğilimi 

içindedir. “Kural olarak insan, sınıflandırarak algılayabilen bir türdür” 

(Gökçe, 2020: 2, 17; Gökçe, 2021: 447; Gökçe ve Batman, 2021: 447). 
Yani insanlar sınıflandırır ve taksonomiler sınıflandırmanın en doğal 

olanlarından bir tanesidir (Thau, 2010: 1). 
Avcıkurt (2009: 18), turizm teorisiyle ilgili olarak turizm çeşitlerinin 

ilgili yazında birçok farklı açıdan sınıflandırılmasını; çeşitlerinin 

birbirinden kesin sınırlarla ayrılamamasının hem çekim merkezi bazında 

hem kullanılan ulaştırma araçları bazında sosyal farklılaşma 

gereksiniminden kaynaklandığı ifade etmektedir. 

2.2. Hiyerarşik Turizm Taksonomisi (Htt) Modeli, Kavram 

Açımlaması (Ka) Tekniği ve İşleyişi 

Gökçe ve Batman tarafından yapılan araştırma sonucu elde edilen 

bulgular, iki aşamada ele alınmaktadır. Bunlardan ilki Turizm Hiyerarşik 

Dizinine (THD) ilişkin; ikincisi ise Turizm Kavramsal Dizinine (TKD) 

ilişkin bulgulardır. THD, yedi basamaklı HTT modeli (Şekil 1) ile elde 
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edilen bütüncül sınıflandırma modelinin ilk altı basamağını, TKD ise 

araştırma kapsamında KA tekniği ile turizm türlerinin sınanmasını, bu 

sayede de türlerin yedinci ve son basamaktaki yerlerini belirlemek için ilk 

altı basamağı kriterleme listesi olarak kullanan son adımı oluşturmaktadır. 

Şekil 1: Hiyerarşik Turizm Taksonomisi (HTT) Modeli 

 

Bu model ile şekillenen hiyerarşik sistematiğin son basamağı olan tür 

basamağındaki işleyişi anlatabilmek için önce THD kapsamında ortaya 
çıkan hiyerarşik sınıflama kriterleri (Tablo 1), daha sonra da bu kriterleri 

kullanarak araştırmacılar tarafından ortaya konulan KA tekniği vasıtasıyla 

turizm türü olarak ortaya konan bazı terimleri sınanmasını aktarmak 

gerekmektedir.  
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Tablo 1: Turizm hiyerarşik dizini (THD) kavram açımlama kriterleri 

KRİTERLER  

EVREN 

Olağan 

ikametgâh 
Olağan ikametgâhının yasal/yönetsel sınırlarından ayrılış  
Olağan ikametgâhına dönme (round trip)  

Geçici 

konaklama 
Bu ikametgâh dışında geçici süreliğine başka yerlerde 

bulunma (ziyaret etme) 
 

Süre 
En az bir geceleme ya da 24 saat - en fazla 1 yıla kadar 

geçen bir süreyi kapsayacak şekilde 
 

Tüketim 
Tüketici olarak turistik mal ve hizmetlerden (yeme-içme, 

turistik tesisler, çekim unsurları, ulaşım ve 

konaklamadan) faydalanma 

 

ŞUBE 
Geleneksel (Kitle) Turizmi  
Alternatif (Niş) Turizm  

SINIF 
Sosyal Turizm  
Lüks Turizm  

FORM 

Zorunlu (en az 
1) 

İç (Domestic) Turizm  
Yurt İçine Yönelik (Inbound) Turizm  
Yurt Dışına Yönelik (Outbound) Turizm  

Seçmeli 
Yurt İçi (Internal) Turizmi  
Ulusal (National) Turizm  
Uluslararası (International) Turizm  

KAYNAK 
Doğal çevre  
Yapay (Kültürel) çevre  
Toplumsak (Sosyal) çevre  

ÇEŞİT 

Dinlenme / Rekreasyon  
Sosyal etkileşim  
Kültürel edinim  
(Hobiye dayalı) Özel ilgi  
İş / Eğitimsel  
Sağlık  
Spor  

Belirlenen bu kriterler sayesinde KA tekniği ile tür olduğu varsayılan 

bir terim sınanırken sırasıyla izlenecek yöntem ise şöyledir: 
Bir turizm türü olduğu iddia edilen adlandırma; (1) evren basamağındaki 

kriterlerin hepsine, (2) şube basamağındaki kriterlerden yalnızca birine, (3) 

sınıf basamağındaki kriterlerden tercihen birine, (4) form basamağındaki 

kriterlerden zorunlu olanların en az birine olmak koşuluyla seçmelilerden 
bir ya da birkaçına ya da hiçbirine, (5) kaynak basamağındaki kriterlerden 

bir ya da birkaçına ve (6) çeşit basamağındaki kriterlerden yalnızca birine 

uymak zorundadır. 
Kavram açımlaması; “bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktasına 

kadar gözden geçirerek anlatmak, şerh etmek, teşrih etmek” (TDK, 2020) 

olarak bu araştırma kapsamında öne atılmış, selefi ya da öncülü olmayan 

bir tekniktir. Açımlamanın tanımında yer alan ifadelerin KA tekniği 

açısından açıklaması şu şekildedir: 

 “Sorun veya konu”, doğrudan bir türün mevcut ya da hâkim tanımı; 

dolaylı olarak da bu tanımın kuram ve uygulamadaki yansımasını; 
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 “Ele almak”, sorun veya konuyu (yani türün tanımını) epistemolojik 

olarak damıtmak ve açımlama tablosunda tanım yazan yere öz olarak 

yazmayı; 
 “En ince noktasına kadar gözden geçirmek”, damıtılan bu tanımın 

THD’de elde edilen bulgular neticesinde ortaya çıkan kriterlere göre 

evrenden-çeşide kadar altı aşamada sınamayı ve 
 “Anlatmak, şerh etmek veya teşrih etmek” ise; buraya kadar 

incelenen tanımın eksik ve/veya fazla yönlerini; 
 Ek, bağlaç gibi önemsiz ekleme için düz (plain) yazı; 
 Önemli eklemeler için koyu;  
 İster önemli olsun ister önemsiz olsun, kullanılmasa da anlamca 

büyük kayıplar yaratmayacak unsurlar için (parantez içinde);  
 Orijinal metin içinden yapılan çıkartmalar için üstü çizili;  
 Önemli noktaları vurgulamak ve/veya mutlaka dâhil olması 

gereken unsurları belirtmek için de koyu ve altı çizili olarak  
YENİ TANIM bloğunda yeniden yazılmasını ifade etmektedir. Daha 

sonra da bulgu niteliğindeki bu yeni tanım, tartışılmaktadır. 
Bu koşulların sınanmasından sonra kurgu olarak iki ihtimal ortaya çıkar: 
(1) KABUL: Eğer tür; anılan koşulların hepsini yerine getirirse, 

oluşturulan modelde, çeşit basamağında belirtilen ana amacı taşıyan turizm 

türü olarak adlandırılır ve o sütunda kendine yer bulur. Bu durumda türün; 

turizm disiplinine ait, en azından bu disipline tabi kişiler tarafından 

anlaşılacak şekilde bilimsel bir terim olduğu varsayılır.  
(2) RED: Eğer türün, bu koşulları sağlamasında herhangi bir eksiklik 

yaşanırsa, o adlandırmanın iddia edildiği gibi bir turizm türü olmadığının, 

dolayısıyla turizm sınıflandırma modelinde yer almadığının göstergesidir. 

Buradan sonra (1) ya o tür, bilimsel bir terim olarak kabul edilmez ve 
komple model dışına itilir; (2) ya da kavramın yönelim mi aktivite mi 

kaynak mı katılımcı yönlü bir özellik mi vb. adlandırmasında bulunan 

ifadenin fonksiyon ve niteliği ile birlikte taşıdığı anlama ilişkin yorum 

yapılır. Ne var ki, bu ikinci madde kapsamındaki her türlü durum; o 

adlandırmanın tür olarak bilimsel bir terim olmadığı gerçeğini değiştirmez. 

3. SONUÇ VE TARTIŞMA 
Gökçe’nin (2020) araştırması, turizmde süregelen türlere dair kavram 

karmaşanın çözümü için bütüncül ve hiyerarşik bir sistematik tanımlama 

yöntemi bulmayı, bu vesile ile de mevcutta var olan anlam karmaşasını 

çözmeyi amaçlamaktadır. Her şeyin, her şeyin içine geçtiği böylesi 

zeminsiz bir platformda ise bu imkânsız değilse bile çok zorlayıcı, 

kısıtlayıcı ve yorucudur. Yapılan alan yazın taramaları neticesinde ne 
sorunsalın çözümüne birebir uygun bir yöntem ne de öncül bir çalışma 

bulunabilmiştir. Bu noktada amaca uygun teknik oluşturma girişimi 

gerekmiştir. Kavram açımlaması (KA) olarak adlandırılan ve yazarlar 
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tarafından geliştirilen kavramsal analiz tekniği; özet olarak hâkim 
tanımlara epistemolojik (bilgiyi sistemli ve tutarlı bir biçimde anlama veya 

araştırma) olarak bakar, örnek uygulamalarla tanım içeriklerini karşılaştırır 

ve bu tanıma dayalı bir eksen geliştirip ekleme/çıkarmalarda bulunur. 

Burada alınan yeni tanım çıktısı, eğer o kavram bir tür ise, araştırmanın ana 

kurgusu olan turizm sınıflandırma modelindeki (HTT Modeli, Şekil 1) 
yerini alır. Ne var ki, eğer ele alınan o kavram tür değilse, neden tür 

olmayışına dair açıklamalar getirilir ve içerdiği adlandırmanın ne 

olabileceği konusunda yorumlarda bulunur. 
Turizmde tür kavramı, kendi içerisinde birtakım çelişkiler 

barındırmaktadır. Örneğin, yeni turizm trendi olarak ifade edilen “tatil 

anneleri turizmi” (PANKs – Professional Aunts No Kids) oluşturulan 

modelde sınanamamaktadır. Bunun nedeni en başta etraflı bir tanımının 

olmaması, tanımı olsa dahi (mevcut tanımlarda görüldüğü gibi) tanım 

içeriğinin oluşturulurken bilimsel dayanaklardan ziyade sektörel yönelim 
ya da oluşumları temel almasıdır. Bu durum araştırmanın önermesi olan 

kriterleme sayesinde sonraki araştırmacı ya da tanım oluşturuculara yön 

gösterebilir. Yani, bizlerin bir tanımı oluştururken belli ölçütleri göz 

önünde bulundurmamız, bu ölçütleri de bilimsel bir sistematiğe bürümemiz 

bu araştırmanın dile getirilmeyen ama önemsediği ön koşuludur. 
Her adlandırmanın tür olmadığını kabul etmek ise araştırma 

kapsamındaki bir ön kabuldür. Örneğin “bisiklet turizmi”, “tren turizmi” 

gibi kullanılan araç bazlı adlandırmaların, “deniz turizmi”, “kıyı turizmi” 

gibi faaliyetin gerçekleştiği coğrafi alan adlandırmalarının, “kış turizmi”, 

yaz turizmi” gibi faaliyetin gerçekleştiği zaman dilimi bahisli 

adlandırmaların ve bunun gibi birçok anlık çözüm odaklı fonksiyonel 

tanımlamaların; turizm teorisine katkısı yadsınamazken turizm türü 

gelişimine katkısı ya sınırlıdır ya hiç yoktur ya da -belki de en kötüsü- 
karışıklığa neden olduğu için zararlıdır.  

Ayrıca belirtmek gerekir ki akademik, sosyal ve teknolojik gelişmeler 

sayesinde şu an için bir tür özelliği sağlamayan bazı kavramlar; zaman 

içerisinde bir türe dönüşebilir. Örneğin uzay turizmi şu an küçük bir pazara 

hitap eden ultra teknolojik bir seyahattir. Araştırma kapsamında gerekçeleri 

kavram açımlamasıyla dile getirilen uzay turizminin, bu araştırma 

işleyişinde şu an için bir tür olmadığı düşünülmektedir. Ne var ki bu 
gerekçelerden olan henüz ekonomik bir tüketim ya da konaklama 

içermemesi durumu ilerideki kolonileşme sürecinde belki değişeceği için 

hobiye dayalı özel ilgi turizm türlerinden biri olarak karşımıza çıkması 

içten bile değildir. 
Yapılan araştırmada 48 adet turizm türü KA tekniği ile sınanmış ve 

deniz turizmi, uzay turizmi, kış turizmi, kıyı turizmi ve iç su turizmi 

kavramları; ele alındıkları tanımlar ve ihtiva ettikleri uygulamalar 
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açısından tür olarak kabul edilmemiş, nedenleri de açıklanmıştır (Gökçe, 

2020: 343-344). Araştırma kapsamında sınanıp kabul edilen türler ise 

şunlardır (n=43): Kültürel (miras) turizmi, kongre ve toplantı turizmi, spor 
turizmi, dini inanç turizmi, gastronomi turizmi, yayla turizmi, tıp turizmi, 
kırsal turizm, tanaturizm, macera turizmi, sağlık turizmi, fuar ve gösteri 

turizmi, doğa turizmi, yat ve kurvaziyer turizmi, golf turizmi, termal 
turizm, ekoturizm, iş turizmi, eğitim turizmi, kent / şehir turizmi, diaspora 
turizmi, alışveriş turizmi, teşvik / özendirme turizmi, mağara turizmi, 
etkinlik turizmi, etnik turizm, sağlıklı yaşam ve SPA turizmi, çiftlik ve 

tarım turizmi, kumar turizmi, kuş gözlemciliği turizmi, av turizmi, botanik 
turizmi, fotoğrafik turizm, kamp/çadır ve karavan turizmi, dağ turizmi, 
yaşlı bakımı turizmi, şarap turizmi, seks turizmi, jeoturizm, yaratıcı turizm, 
nokta turizmi, sağaltıcı turizm, halka turizmi. 

Bu model ve tekniğin belirli kısıtları olsa da “Var olan ya da bundan 
sonra ortaya çıkacak olan turizm türlerinin değerlendirilmesinde bir 

sistematik olabilir mi?” sorusu bu çalışma vasıtasıyla sesletilmektedir. 
Örneğin günümüzde ortaya çıkan ve mevcut yayınlarda gördüğümüz 

birçok terim bulunmaktadır. Bira turizmi, çay-kahve turizmi, erişilebilir 

turizm, İpek Yolu turizmi, aborjin turizmi, alpine turizmi, astroturizm, 
umut (hopeful) turizmi, Anklav (enclave) turizmi, oyun (gaming) turizmi, 
yoksul yanlısı (Pro-poor) turizm, kızıl/kırmızı (red) turizm, tekrar (repeat) 

turizmi, romantizm (romance) turizmi, manzaralı sürüş (scenic drive) 
turizmi, akıllı (smart) turizmi, uygun (appropriate) turizm, deniz fenerleri 
turizmi, fabrika (factory) turizmi, ruhani (spiritual) turizm, yer çekimi 

turizmi, savaş (warfare) turizmi gibi birçok adlandırma görülmektedir. 

Bunların hangisi turizm türü hangisi değil (ve değilse aslında ne?) ölçmek 

açısından önerilen model ve teknik bir çözüm olabilir mi? Ya da mesela 
birisi çıkıp “civciv turizmi” dese bile bu da alanımıza katkı sağlıyor diye 

kabul etmeli mi? 
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ÖZET 
Bu çalışmada, turizm çalışanlarına yönelik olarak sosyoloji bakış açısıyla 
gerçekleştirilen araştırmalar incelenmiştir. Bu yolla turizme özgü çalışma 

koşullarının kendi bağlamı gözetilerek tartışılması amaçlanmıştır. Sektör 

çalışanlarının toplumla etkileşimine değinen araştırmalar incelendiğinde 

bu çalışmaların aile işletmeleri ve değişen sosyo-ekonomik yapı, toplumsal 

cinsiyet, mevsimlik istihdam ve emek göçü başlıkları altında toplandığı 

görülmüştür. Çalışma sonucunda turizmde emeğin sosyal boyutu ile 

birlikte araştırılması yönündeki çağrılara katkı da bulunulmakta ve bu 
konuda gelecekte yapılacak araştırmalar için öneriler sunulmaktadır. 
Anahtar kelimeler: Turizm çalışanları, sezonluk iş, emek göçü, çalışma 

sosyolojisi. 
 

TOURISM LABOUR: A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE 
ABSTRACT 
This study critically reviews the literature on the sociology of work in the 
tourism and hospitality industry. This review attempts to discuss the 
tourism-specific conditions of work and its interaction with society. 
Examination of the studies on the interaction of the sector workers with 
society showed that these studies could be grouped into four main themes; 
family businesses and changing socio-economic structure, gendered work, 
seasonal employment, and labour migration. The present study contributes 
to the literature by an attempt to respond to calls for researching the social 
dimension of labour in tourism and develops suggestions for future 
research. 
Keywords: Tourism labour, seasonal work, migrant labour, sociology of 
work. 

 
1. GİRİŞ 

Turizm, toplumsal yapının içsel bir öğesi olmaktan çok dışsal bir 

öğesidir (Bal, 1995). Daha açık bir ifadeyle, turistler sürekli olarak parçası 

                                                        
1  Teşekkür Notu: Bu çalışmanın ilk hali, Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 

Anabilim Dalı Doktora Programı kapsamında yürütülen Turizm Sosyolojisi dersinde 

sunulmak üzere hazırlanmıştır. Destekleri için dersin öğretim üyesi Prof. Dr. Ebru İçigen’e 

teşekkürlerimi sunarım. 
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olmadıkları bir topluma dışarıdan katılmakta ve kısıtlı bir süreyle dahil 
olmaktadır. Tuna (2007, s. 5) toplumsal bir olgu olarak turizmi, bireysel 
düzeyde birbirini daha önce hiç tanımayan farkı toplumlara mensup 
insanların yüz yüze gelmesi ve etkileşime geçmesi olarak açıklamıştır. Bu 
etkileşimle birlikte turizme açılan bölgelerde kimi toplumsal 
değişikliklerin meydana geldiği görülmektedir. Turizm hareketi turist 
gönderen konumundaki endüstri-kent toplumlarının değerlerini, davranış 

kalıplarını, örgüt biçimlerini yaygınlaştırmaktadır (Urry ve Larsen, 2011). 

Bu süreçte akrabalık bağlarının çözülmesi, ailenin bazı işlevlerini terk 

etmesi ya da küçülmesi gibi değişimler bir yana, girişimciliğin 

desteklenmesi ve ücretli işlerin yaygınlaşması gibi sosyoekonomik etkileri 

de gözlemlemek mümkündür (Bal, 1995). Bu haliyle turizmde emek diğer 

hizmet sektörü alanlarından ayrışmakta ve yalın bir üretici-tüketici 

ilişkisinin ötesinde sosyal anlamlar taşımaktadır. Bu nedenle de turizmde 

iş ve istihdam ilişkilerinin, başka bir deyişle turizmde emeğin, toplumsal 

boyutlarıyla birlikte ele alınması gerekliliği doğmaktadır. 
Alanyazın incelendiğinde turizm çalışanları üzerine yapılan 

araştırmaların büyük çoğunluğunun mikro düzeyde gerçekleştirilerek 
çalışanların bireysel özellik ve tutumlarına odaklandıkları görülür (Baum 

vd., 2016). Ancak Aykaç (2009) emeğin üretim sürecindeki basit bir 
girdiye indirgenmesine itiraz etmekte ve konunun sosyal boyutu ile birlikte 
araştırılması gerekliliğini ifade etmektedir. Turizmde emeğin sosyal 
boyutuyla incelenmesi sektöre özgü çalışma koşullarının daha iyi 

anlaşılmasına ve kavramsallaştırılmasına katkı sunabilir. Bu çalışmada 

İngilizce ve Türkçe yazında “turizm+emek”, “tourism labour”, “hospitality 

labour” gibi anahtar kelimelerle bir yazın taraması gerçekleştirilmiştir. 
Derlenen kaynaklar araştırma sorusu, tasarımı ve bulguları incelendikten 
sonra mikro düzeyli ve yönetimci bakış açısıyla yürütülen çalışmalar tespit 
edilerek kapsam dışı bırakılmıştır. Emeğin toplumsal yönünü irdeleyen az 
sayıda bilimsel yayının içerik analizi sonucunda ise araştırmaların 
aşağıdaki gibi aile işletmeleri ve değişen sosyo-ekonomik yapı, toplumsal 

cinsiyet, mevsimlik istihdam ve emek göçü başlıkları altında 

sınıflanabileceği görülmüştür.  
 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Turizm ve Otelcilik Alanında Emek  

Temelde bakıldığında yerel halkın emeği ve turizm ilişkisini iki boyutta 
ele almak mümkündür. Turizme açılan bölgelerde aileler turizmle 

doğrudan ilgili ya da dolaylı ilgisi bulunan bir işletme açarak girişimci 

rolünde turizmde yer alabilmektedirler. Yerel halk için bir diğer seçenek 

ise turizm işletmelerinde ücretli işçi olarak çalışmaktadır. Turizm sektörü 

emek yoğun yapısı nedeniyle çok sayıda çalışana istihdam olanağı 
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sunmaktadır (ILO/WTO, 2009). Uzun dönemli bir eğitim süreci ya da 

mesleki eğitim diploması gerektirmeyen işler sayesinde gençler, kadınlar 

ve göçmenler gibi iş imkanı kısıtlı gruplar için istihdam yaratması yönüyle 

öne çıkmaktadır (ILO, 2014). Ancak turizm ve otelcilik sektörü aynı 

zamanda güvencesizlik (Çelik & Erkus-Öztürk, 2016), sezonluk çalışma 

(Aykaç, 2009), kayıt dışılık (Head & Lucas, 2004a, 2004b), düşük 

sendikalaşma düzeyi (Çelik & Erkus-Öztürk, 2016; Head & Lucas, 2004b), 

ev işlerine benzer işler için kadın emeğinin yoğun kullanımına karşın düşük 

kazanç sağlaması (ILO, 2014) gibi istihdama ilişkin birçok sorunla birlikte 

anılmaktadır. Aslında turizm emeğinde görülen bu sorunlar emeğin küresel 

dönüşümü ile benzer niteliktedir. Ancak çok sayıda üretim süreci ve 

işbölümü içermesi, mevsimlik istihdam ve tarımla arasındaki bağımlılık 

ilişkisi turizm emeğine özgü nitelikler kazandırmaktadır (Aykaç Yanardağ, 

2010).  

2.2. Aile İşletmeleri ve Değişen Sosyo-Ekonomik Yapı 
Turizm bölgesel kalkınmanın sağlanmasında önemli bir role sahiptir. 

Daha öncesinde ulaşım olanakları kısıtlı, altyapısı gelişmemiş bir bölge 

turizme açıldığında bu bölgeye hem devlet hem de turizm işletmeleri 

yatırım yapmaktadır. Ulaşım, elektrik, su gibi temel altyapının devlet ya da 

büyük yatırımcılar tarafından sağlandığı bölgelerde küçük ölçekli aile 

işletmelerin ortaya çıkması için uygun ortam oluşmaktadır (Banki ve 

İsmail, 2015). Turizme açılan alanlarda yerli halk kendilerine ait mülk 

üzerinde küçük bir konaklama işletmesi, market ya da restoran gibi farklı 

işletmeler açmakta ve aile üyeleriyle birlikte işletmektedir. Kurulan küçük 

işletmelerin çoğunlukla çiftler tarafından işletildiği (Getz ve Carlsen, 

2005), bununla birlikte çocuklar ve kendi ebeveynlerinin de desteklerini 

aldıkları (Kousis, 1989) görülmektedir. Böylece aile üyelerinin ortak emeği 

ile yürütülen küçük aile işletmeleri ortaya çıkmaktadır.  
Ailelerin turizm işletmesi açmak üzere girişimde bulunması için temel 

motivasyon ise gelişmekte olan turizm faaliyetinden kazanç sağlamak ve 

gelir elde etmektir (Banki ve İsmail, 2015). Gelir ve ekonomik bağımsızlık 

elde etmek önemli bir faktör olarak bulgulanmaktadır (Getz ve Carlsen, 

2000). Bunun yanında Avustralya’da gerçekleştirilen bir çalışmada (Getz 
ve Carlsen, 2000), girişimcilerin turizm işletmesi açarak kavuşacakları 

yaşam tarzının daha önde geldiği görülmüştür. Kırsal kesimde açtıkları bir 

turizm işletmesi katılımcılara güzel bir çevrede çalışma ve arzu ettikleri 
yaşam tarzına kavuşma fırsatı sunabilmektedir. Dolayısıyla girişimcilerin 

ekonomik amaçlarının yanında sahip olmak istedikleri yaşam tarzına 

yönelik hedefleri dikkat çekmektedir.  
Bir turizm işletmesinin açılması için başlangıç maliyeti ve ortaya 

koyulan sermaye aile işletmeleri ve girişimciler için önemli görünmektedir. 
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Nijerya’nın dağlık bir destinasyonunda aile işletmelerini araştıran Banki ve 

Ismail (2015), başlangıç sermayesinin önemli bir kısmını ailelerin kendi 
birikimlerinden sağladığını bulgulamıştır. Bunun yanında kimi girişimciler 

banka kredisi ya da yakınlarından borç alarak işletmelerini açmıştır. 

Portekiz’deki turizm işletmelerini inceleyen Mendonsa (1983) ise 
sermayeye sahip olanların turizmden yararlanabileceğini, sermaye sahibi 

olmayanların ise bundan mahrum kalacağını belirtmiştir. Çin’in kırsal bir 

bölgesinde turizm gelişimini izleyen Feng (2012) de benzer sonuçlara 

ulaşmıştır. Bölgenin yerleşik halkı olan köylülerin küçük işletmeler için 

yeterli sermayesi bulunmadığını, daha da önemlisi kredi desteklerine 
sosyo-politik engeller nedeniyle ulaşamadıklarını gözlemlemiştir. Turizm 
faaliyetleriyle oluşturulan gelirlerden faydalanamayan halk ayrıca bölgesel 

kaynakların turizme ayrılmasıyla köylerindeki doğal kaynaklara 

erişimlerini de kaybetmektedir (Feng, 2012). Dolayısıyla bir grup turizm 

gelirlerinden üst düzeyde yararlanabiliyorken, yerel toplumun bir kısmı 

turizm faaliyetiyle oluşturulan zenginlikten faydalanamamaktadır. 
Aykaç’ın (2009) karşılaştırmalı olarak Fethiye, Belek ve Kemer’de 

turizm gelişimini ve buna bağlı olarak emek yapısını incelediği çalışması 

bu yönde zengin bir tartışma sunmuştur. Aykaç’a (2009) göre Fethiye’de 

turizm yerel sermayenin önderliğinde gelişmiştir. 1970’lerden itibaren 

evlerinin bir kısmını sadece yaz aylarında turist ağırlamaya ayıran yerli 
halk sonrasında küçük pansiyonlar açmıştır. Turizm faaliyetinin yoğun 

olmadığı kış sezonunda ise seracılık faaliyetlerine devam etmiş, turizmden 

ek bir gelir kaynağı olarak faydalanmışlardır. Belek’te ise Fethiye’nin tam 

tersi bir tablo ortaya çıkmaktadır. Aykaç (2009) 1980’li yıllardan itibaren 

ortaya koyulan turizm politikaları ve devlet desteğiyle bu bölgede 

başlatılan turizmden, sadece küçük bir yatırımcı grubunun 

faydalanabildiğini belirtmiştir. Yerel halk büyük yatırımlar için istenen 
araştırma geliştirme çalışmaları, fizibilite raporları gibi yüksek işletmecilik 
deneyimi ve yeterli sermayeye sahip olmamaları ve büyük yatırımcılarla 

rekabet edecek gücü bulunmaması nedeniyle bölgede devlet eliyle 

geliştirilen turizm sektörünün tamamen dışında kalmıştır. Girişimci olarak 

Belek turizminde pay alamayan yerli halkın açılan büyük otellerde işçi 

olarak çalışma imkanları da kısıtlıdır. Bu alanda profesyonel eğitim ve 

yeterliliğe sahip olmayan yerli halkın turizme açılan alanın tamamen 

dışında tarım faaliyetlerine devam ettikleri görülmektedir. Kemer’de ise 
Dünya Bankası destekli Güney Antalya Projesiyle birlikte gelişmiş bir 

altyapı, devletin tahsis ettiği arazilerde büyük oteller ve yerel halkın kendi 

girişimleriyle kurduğu işletmeler birlikte yer almaktadır. Ayrıca yerel 

halkın sahip olduğu arazilerde kurulan dükkanlar, alışveriş alanları gibi 

işletmeler ya da inşaat yapmaları şeklinde dolaylı olarak turizmden kazanç 

elde ettikleri görülmektedir. Aykaç’a (2009) göre Kemer’de yerli halk 
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ihtiyaç duymadıkları halde, eski alışkanlıklarının bir devamı olarak 

tarımsal üretime devam etmektedir.  
Yukarıda özetlenen örneklerde görülebileceği gibi yerel halkın turizm 

ekonomisinden yararlanabilmesi bölgede gelişen turizm türünün buna izin 

vermesine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Dolayısıyla turizm faaliyetinin 
yerel halka yeni istihdam olanakları sağlaması, kadınlara iş hayatına 

katılma şansı tanıması gibi değerlendirmelere eleştirel bir yaklaşım gerekli 

görünmektedir. Turizmden yerli halkın bir bölümünün ya da tamamının 

kazanç elde edememesinin yanında turizmde emeğin toplumsal cinsiyetçi 

boyutu önemli bir diğer tartışma noktası olarak karşımıza çıkmaktadır.  

2.3. Turizm Emeği ve Toplumsal Cinsiyet  
Turizmde üretilen hizmet büyük oranda ev işleriyle benzerlik 

göstermektedir. Geleneksel olarak kadınların sorumluluğunda olan ev 
işlerine benzerliği yönüyle turizm ve otelcilik alanında kadınlara istihdam 
sağlanması kolaylaşmaktadır. Kadınlar girişimci olarak sektörde yer 
alabilmekte ya da işletmelerde ücretli olarak istihdam edilebilmektedir. 
Duffy vd. (2015) kadınların turizmde istihdama katılmasıyla geleneksel 
sosyal yapının değişime zorlandığı, erkeğin klasik eve ekmek getiren 

rolünden kadının ekonomik bağımsızlığını kazanmasına doğru evrildiğini 

belirtmiştir. Yunanistan’da gerçekleştirilen bir çalışmada kooperatifler 

aracılığıyla kadınların ürettiği geleneksel ürünlerin turizm kapsamında 

değerlendirilmesinin ekonomik özgürlük sağladığı, ayrıca farklı 

kültürlerden turistlerle iletişim kuran kadınların kendilerine güvenlerinin 

arttığı görülmüştür (Iakovidou ve Turner, 1995).  
Sektördeki ev işlerine benzer işler kadınlar için iş fırsatı sunmakla 

birlikte evde hakim olan iş bölümünün sektöre taşınmasına da neden 

olmaktadır. Temizlik, çamaşır gibi işler kadınlar tarafından yerine 

getirilirken, işletmelerin idaresi erkekler tarafından üstlenilmiştir (Aykaç, 

2009). Yoğun çalışma saatlerinin ardından kadınlar evde de çocuk bakımı, 

ev işleri gibi sorumluluklarını sürdürmektedir (Duffy vd., 2015). Bu 

nedenle kadının çalışma hayatına katılmasıyla aslında iş yükü katlanarak 

artmaktadır. Ayrıca işverenler ve yöneticiler doğum izni, ebeveyn olarak 
üstlendiklerini sorumluluklar gibi nedenlerle kadınların esnek çalışmaya 

uygun olmadıklarını düşünmekte ve bu da işe alımlarını engellemektedir 
(Costa vd., 2017). İşe kabul edildikleri takdirde de kadınların erkeklere 

oranla %14,7 daha az kazandığı tespit edilmiştir (WTO, 2019). Ücret 

farkının nedenlerinden biri cam tavan engelleriyle karşılaşılan kadınların 
yöneticilik düzeyinde çok daha az temsil edilmesidir (Elmas ve 
Boyacıoğlu, 2021). Turizm sektöründeki kadın emeği ve cinselliğinin 

istismarına da yazında (örn. Duffy vd., 2015; Figueroa-Domecq vd., 2015) 
dikkat çekilmiştir. Ekiz Gökmen (2011) göçmen kadın işçilerin fiziksel ve 
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sözlü tacize uğradıklarını, elverişsiz koşullarda güvencesiz olarak 

çalıştırıldıklarını bulgulamıştır. 
Turizmin kadınlara hem istihdam hem de girişimcilik fırsatları sunduğu 

ve dünyada turizm işgücünün %54’ü kadınlardan oluştuğu halde (WTO, 
2019), sektörün kadınlara ekonomik özgürlük sağladığı ve toplumdaki 
yerini güçlendirdiği görüşü eleştiriye açık hale gelmektedir. Kadının 

toplumdaki yeri derinlerde yer etmiş inanışlardan ve kurumlardan 

beslenmekte ve sadece ekonomik bağımsızlığın sağlanmasıyla değişmesi 

güç görünmektedir. Öyle ki kadınların önemli bir kısmı dahi temel 
sorumluluklarının anne ya da eş olmaktan kaynaklanan çocuk bakımı ve ev 

işleri gibi işler olduğuna inanmaktadır (Akpınar vd., 2004). Ayrıca çalışan 

kadınların kazançlarını medeni durumuna göre eş ya da babalarına 

verdiklerini ve paranın hanenin reisi konumundaki erkek tarafından kontrol 

edildiğini aktaran Aykaç (2009), patriarkal aile yapısı nedeniyle ücretli 

çalışmanın kadınlara ekonomik özgürlük getirmediğini belirtmiştir.  
Araştırma bulgularından görülebileceği gibi turizmde emek toplumsal 

cinsiyet rollerine bağlı olarak şekillenmektedir. Birbirinde farklılaşan ve 

çelişen bulgular ise bu alanda yapılacak araştırmalar için duyulan ihtiyaca 
işaret eder niteliktedir. Gelecek çalışmalarda turizm sektörünün 

toplumdaki cinsiyet rollerini dönüştürücü (örn. Duffy vd., 2015; Iakovidou 
ve Turner, 1995) ya da güçlendirici (örn. Aykaç, 2009; Duffy vd., 2015; 

Figueroa-Domecq vd., 2015) boyutlarını incelemek ve çok yönlü tartışmak 

mümkün görünmektedir.  

2.4. Mevsimlik Çalışma 
Sanayi devriminden bu yana şekillenen yılın çalışma ve tatil dönemleri, 

kitle turistinin seyahat eğilimleri gibi nedenlerle yaz aylarında turizm 

destinasyonlarında bir yığılma yaşanmaktadır. Yoğun sezonda tam 

kapasite çalışan işletmelerin, kışın turist talebinin azalmasıyla birlikte 

kapanması ya da küçülmesi ise turizm çalışanlarını güvencesizlik ve 

işsizlik sorunlarıyla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu durum özellikle 

Antalya gibi deniz-kum-güneş turizmine yönelik destinasyonlarda yaygın 

bir şekilde görülmektedir. Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerindeki 

konaklama işletmelerinde gerçekleştirilen bir araştırma sonucunda, 

çalışanların yüzde 84’ünün sezonluk olarak istihdam edildiği 

bulgulanmıştır (Yanardağ ve Avcı, 2012). Bu çalışmada ayrıca otelin yıldız 

sayısı arttıkça sunulan sosyal güvencenin de arttığı gözlenmiştir. Ancak 

büyük işletmelerde de sezonluk istihdam sorunu görülmektedir. Örneğin 

İzmir ve merkez ilçelerinde bulunan 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri 

ile 1. sınıf tatil köylerinde yapılan bir çalışmada 323 kişiye ulaşılmış, 

katılımcıların yüzde 47’sinin sezonluk çalıştığı görülmüştür (Günel, 2009).  
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Araştırma bulguları ve istatistiklerden görülebileceği gibi turizm 

sektöründe mevsimlik talebe göre şekillenen bir istihdam yapısı karşımıza 

çıkmaktadır. Aslında kimi çalışanlar mevsimlik çalışmayı tercih ederek 

sezon dışı dönemde eğitimlerine devam etmek gibi seçenekleri 

değerlendirebilir (Mourdoukoutas, 1988). Ancak genellikle mevsimselliğin 

insanların kendi istekleri dışında işini kaybetmesine neden olduğu 

görülmektedir (Günel, 2009). Bu da çalışma hayatında ve kariyer 
planlamalarında istikrarsızlığa neden olmaktadır. Ayrıca çalışanların iş 

sözleşmelerinin resmi olarak sonlandırılmadan “askıya alınması”, kısa 

dönemli istihdam edilmeleri gibi nedenlerle işsizlik ödeneğinden 

faydalanamadıkları görülmektedir (Karsavuran, 2021a). Sezonluk 
çalışmada sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin boş bırakılması 

sürekli işten çıkarılma tehlikesi anlamına gelmekte ve istihdam belirsizliği 

yaratmaktadır. Bu haliyle sezonluk iş, çalışanları belirsizlik ve 
güvencesizliğin içine iten önemli bir sorundur (Çelik, 2013, s. 160-5). 
Ayrıca turizm çalışanlarının yılın neredeyse yarısında işsiz kalmaları kayıt 

dışı sektörü beslemektedir (Aykaç, 2009). Turizm emeğinin mevsimsel 
yapısı hem emek piyasası koşulları hem de toplumsal yapıya ilişkin önemli 

sorunları beraberinde getirmektedir. 
 

2.5. Turizmde Emek Göçü 
Turizm sektörü turistik destinasyonlarda önemli bir ekonomik 

hareketlilik yaratmaktadır. Bu gelişim ise destinasyonlara hem yatırımcı 

hem de işgücünü çekmekte, zamanla turistik destinasyonlara doğru bir 

göçten söz edilir hale gelmektedir. Tuna (2007) Marmaris’te otel, restoran, 

bar, tur teknesi, market, kuyumcu, parfümeri gibi farklı alanlarda faaliyet 

gösteren 749 işletmelerden 1221 kişiyle görüşme yapmış, bu işletme 
çalışanlarının yalnız üçte birinin Muğla doğumlu olduğunu göstermiştir. 
Araştırmacı turizm sektöründe çok sayıda ve değişik nitelikte işgücü 

gereksinimi nedeniyle bu tablonun ortaya çıkmış olabileceği belirtmiştir. 
Toker ve Kozak (2020) benzer şekilde Didim’de turizme bağlı göçe 

değinmişlerdir. Aykaç (2009) da Kemer ve Belek’te ücretli çalışanların 

göçmen işçilerden oluştuğunu bulgulamıştır. Fethiye’de ise yerli halkın 

göçmen işçilere karşı olumsuz tutumu ve bölgede kırsal yapının 

sürdürülmesi nedeniyle göçe dayalı işçileşmenin pek görülmediği 

belirtilmiştir (Aykaç, 2009).  
Turizm ve ilişkili iş kollarında sunulan istihdam uluslararası emek 

hareketliliğini de tetiklemektedir. Örneğin Türkiye’de son yayınlanan 2020 

yılı verilerine göre, bu dönemde yaşanan COVID-19 krizine rağmen 

konaklama işletmeleri (6,915) ve seyahat işletmelerinde (1,461) çalışmak 

üzere toplam 8,376 yabancının başvurduğu görülmektedir (CSGB, 2022). 
Bunun yanında yabancıların yaygın şekilde kayıt dışı çalıştırıldığı 
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bilinmektedir (Bulut, 2016). Avrupa Birliği ülkeleri arasında işçi 

hareketliliği görülmekte, serbest dolaşım hakkı ve çalışma izni bulunan üye 

ülke vatandaşlarının kaydı tutulmadığı ve bu yüzden göçmen işlerinin 

rakamlarının net olarak tespitinin güç olduğu anlaşılmaktadır (Bianchi, 

2000). Dolayısıyla turizmde çalışan yabancı göçmenlerin resmi 

rakamlardan çok daha fazla olabileceği tahmini yürütülebilir. Yabancı 

işçilere çoğunlukla düşük kazançlı ve düşük vasıflı işler sunulmaktadır 

(Ekiz Gökmen, 2011; Rydzik vd., 2017). Ancak bunun yanında turistlerin 
kendi dilinde iletişim kurması ve kendi kültüründen çalışanlardan hizmet 
alması yoluyla kalitenin arttığı düşüncesi de yaygındır ve bu nedenle de 
sektörde birçok yabancı istihdam edilmektedir (Toksöz vd., 2012). Ayrıca 

göçmen işçiler emek arzının kısıtlı olduğu alanlarda istihdam edilmekte, 

sektördeki nitelikli işgücü açığının doldurulmasına katkı sunmaktadır (Ekiz 

Gökmen, 2018). 
Turizmin yarattığı ekonomi ile birlikte göçü tetiklediği açıktır. İş için 

gittikleri turizm bölgesinde çok sayıda işçi ülkesine dönmeyerek yerleşik 

hale gelmektedir (Ekiz Gökmen, 2011). Farklı yörelerden hatta farklı 

ülkelerden gelen göçmen işçiler ve yerli halkın birlikte yaşaması çeşitli 

gerilimleri ya da toplumsal değişimi de beraberinde getirecektir. Göç alan 

turizm merkezleri bir “erime potası” olabileceği gibi, yerli halkın turizmin 

yarattığı katma değerden yeterince yararlanamadığını hissetmesi ve bu 
durumun sürtüşmelerin doğması için bir zemin oluşturabileceğine dikkat 

edilmelidir (Tuna, 2007, s. 86).  Dolayısıyla turizmde çalışma hayatına 

ilişkin yapılacak çalışmalarda emek göçüne odaklanmak yerinde olacaktır. 
 

3. TARTIŞMA VE SONUÇ 
Yazında turizm emeğini toplumsal boyutlarıyla birlikte inceleyen az 

sayıda çalışmaya ulaşılabildiği halde araştırma bulguları önemli bir sonuca 

işaret etmektedir; turizme açılan bölgelerde emek dönüşüme uğramaktadır. 
Emekte yaşanan dönüşüm toplumsal değişimle birlikte gerçekleşmektedir. 

Bu değişimin farklı araştırmalarda görüldüğü gibi olumlu ya da olumsuz 

olarak değerlendirilebilecek sonuçlarından söz etmek mümkündür. Turizm 
sektörünün yapısının bir sonucu olarak emek sömürüsü, güvencesiz 

çalışma gibi birçok sorun gözlendiği halde, turizme açılan bölgelerde 
kadının istihdama katılmasını teşvik etmesi, bireyleri kısıtlayan toplumsal 

normları değişmeye zorlaması gibi kimi katkıları da yadsınamaz. 

Dolayısıyla turizm emeğine ilişkin yapılacak çalışmalarda çok yönlü bir 

değerlendirme yapmanın gerekliliği vurgulanmıştır.  
Yukarıda araştırma bulgularından yola çıkarak yapılan 

değerlendirmelerden görülebileceği gibi yerel halkın turizm sektörüyle 

yaratılan katma değerden girişimci ya da çalışan olarak yararlanıp 
yararlanamayacağı ya da ne boyutta turizm sektörüne dahil olabileceği ise 
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toplumsal ve sektörel birçok değişkene bağlı olarak şekillenmektedir. 

Destinasyonda gelişen turizm türü ve turizmin tarihsel olarak bölgede 

gelişme süreci gibi etkenlerin yanında, yerel halkın turizme yönelik tutumu 

önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla tüm bu faktörlerin dikkate 

alındığı kapsamlı bir değerlendirme yapılabilir. Daha önce farklı 

araştırmalarda (Aykaç, 2009; Baum vd., 2016) belirtildiği gibi mikro 

ölçekli çalışmaların yanında turizm çalışanlarıyla ilgili yürütülecek makro 
düzeyde araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Turizm hareketliliğin 

tetiklediği sosyo-ekonomik değişim, göç, sezonluk iş ve toplumsal cinsiyet 

rollerine göre şekillenen emek üzerine yapılacak araştırmalar hem turizm 

alanındaki örgütsel davranış çalışmaları için daha geniş ve eleştirel bir 

perspektif sağlayabilecek hem de çalışma sosyolojisi alanına katkı 

sunabilecektir. 
Araştırma bulgularına dayanarak uygulayıcılar için bazı öneriler 

geliştirmek mümkündür. Turizm yoluyla yaratılan ekonomik refahtan 
halkın yararlanabilmesi için önlemler alınmalıdır. Turizm gelişiminin 

planlanmasıyla tarım, balıkçılık gibi yerel ekonomik faaliyetlerle turizmin 

birbirini destekler şekilde ilerlemesi sağlanabilir ve sürdürülebilir turizm 

için gerekli adımlar atılabilir. Göçmenlerin kayıt dışı istihdamı ve 

emeklerinin niteliksizleşmesi önemli bir sorundur (Ekiz Gökmen, 2018). 
Bu konuda denetimlerin arttırılması sektörde hizmet kalitesinin 

arttırılmasını sağlayacaktır.  
Çalışan ücretleri incelendiğinde tüm ekonomik sektörlerdeki cinsiyet 

eşitsizliğine (%16,8) kıyasla turizmin (%14,7) daha iyi bir konumda olduğu 

söylenebilir (WTO, 2019). Ancak yoğunlukla kadın emeğine başvurulan 

sektörde cinsiyet eşitliğinin sağlanması için eşitlikçi politikalar 
geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Son olarak turizmin en önemli sorunlarından 

biri olan sezonluk çalışma için sosyal güvenlik reformu geliştirilmeli 

(Aykaç Yanardağ, 2010) ve çalışanlara sosyal güvence sağlanmalıdır. 
Sektörde sık yaşanan kriz zamanlarında en büyük darbeyi sezonluk 
çalışanlar almakta (Karsavuran, 2021b), işsizlik maaşı, tazminat gibi 

haklardan yararlanamamaktadır (Karsavuran, 2021a). Bu konuda uzun 
yıllara yayılan söylemlere rağmen turizmde emeği koruyacak adımların 

atılamadığı anlaşılmaktadır. Çalışanların sektörü terk etmesini 

engelleyecek bir sosyal güvence sistemi sektörün kalifiye eleman sorununa 

da bir çözüm sunacaktır. 
Mevcut çalışmaların derlemesi gelecek emek piyasası koşullarına ilişkin 

bazı çıkarımlara izin vermektedir. Turizmde emeği niteleyen özelliklerin 

geçtiğimiz 75 yılda aynı kaldığı (Baum vd., 2020) görülmekle birlikte 

gelecekte önemli değişiklikler beklenmektedir. Düşük ücret, kötü çalışma 

koşulları, güvencesizlik gibi sorunlara karşın adil ve onurlu iş gibi 

kavramlar üzerinde durulmaktadır (örn. Cockburn-Wootten, 2012). 
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Teknoloji kullanımının yaygınlaşmasıyla yapay zeka ve hizmet 

robotlarının emek süreçlerine dahil edilmesi yeni araştırma sorularını 

beraberinde getirecektir. Nüfus artışı ve iklim değişikliğinin emek piyasası 

koşulları üzerinde de etkili olması beklenmektedir. Gelecekte yapılacak 

araştırmalarda turizm eğitimi, profesyonelleşme, yasal düzenlemeler, 

sosyal güvence gibi makro yönleriyle emek dönüşümünün ele alınması bu 

alana önemli katkılar yapacaktır. 
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ÖZET 
Yenilikçi yaklaşım her sektörü etkilemektedir. Bunun en temel sebebi, 

internet ve bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelerdir. Artırılmış 

gerçeklik de özellikle 2000’li yıllar sonrası gelişim gösteren ve kullanımı 

yaygınlaşan teknolojilerdendir. Turizm sektörü de bu alanlardandır. 3 

boyutlu sanal gerçeklik gözlükleri, müşterilerle sanal ortamda iletişim 

kuran yapay zekâ destekli akıllı sohbet botları, anahtarsız (keyless) otel 

sistemleri, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik uygulamaları, akıllı 

kişisel yardımcılar, dijital altyapı konseptleri ve yüz tanıma sistemleri gibi 

yeniliklerin kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada artırılmış gerçeklik 

teknolojilerinin turizm işletmelerindeki kullanımı tartışılmıştır. Çalışma 

kapsamında artırılmış gerçeklik uygulama yapıcı dijital pazarlama ajansları 

ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler MAXQDA analiz 

programı aracılığı ile işlenmiştir. Artırılmış gerçekliğin turistler için faydalı 

ve bilgilendirici bir teknolojik araç olduğu belirlenmiştir. Satış artırma, 

tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yardımcı olabileceği ve konaklama 

işletmelerinde kullanılabilirliğinin de yüksek olduğu tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik, turizm işletmeleri, dijital 

pazarlama ajansları, uygulama yapıcılar, turizm. 
 
THE USE OF AUGMENTED REALITY TECHNOLOGIES IN THE 

TOURISM SECTOR FROM THE PERSPECTIVE OF 
APPLICATION DEVELOPERS 

ABSTRACT 
Innovative approach affects every sector. The main reason for this is the 
developments in the internet and information communication technologies. 
Augmented reality is one of the technologies that developed and became 
widespread especially after the 2000s. The tourism sector is one of these 
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areas. It is seen that innovations such as 3D virtual reality glasses, artificial 
intelligence supported smart chatbots that communicate with customers in 
virtual environment, keyless hotel systems, internet of things, augmented 
reality applications, smart personal assistants, digital infrastructure 
concepts and face recognition systems are used. In this study, the use of 
augmented reality technologies in tourism enterprises is discussed. Within 
the scope of the study, interviews were held with augmented reality 
application maker digital marketing agencies. The obtained data were 
processed with the MAXQDA analysis program. It has been determined 
that augmented reality is a useful and informative technological tool for 
tourists. It has been determined that it can help sales, promotion and 
marketing activities and its usability in accommodation businesses is also 
high. 
Keywords: Augmented reality, tourism businesses, digital marketing 
agencies, application makers, tourism. 

 
1. GİRİŞ 

Artırılmış gerçeklikle ilgili birçok tanım mevcuttur. Bu konudaki ilk ve 
genel olarak en çok kullanılan tanım Azuma (1997) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Azuma (1997), artırılmış gerçekliği etkileşimli ve 
gerçek zamanlı olarak 3 boyutlu kayıt oluşturma şeklinde tanımlamıştır. 

Bir başka tanıma göre artırılmış gerçeklik, sanal verilerin somut olarak var 
gibi gösterilerek gerçek zamanlı deneyimler sunulmasıdır (Azuma ve 
diğerleri, 2001:34-47). Artırılmış gerçeklik, gerçek dünya bağlamının 

konumla ve/veya sanal bilgilerle yansıtıldığı bir durumdur. Sanal gerçeklik 

ile artırılmış gerçeklik zaman zaman aynı anlamda kullanılsa da aslında 

farklı kavramlardır. Artırılmış gerçeklik teknolojisinde bilgisayar ile 
oluşturulan nesne görüntülerinden gerçek bir dünya görüntüsü elde 
edilmeye çalışılmaktadır. Sanal gerçeklikte ise görüntülenecek gerçek 

nesneler bilgisayar ortamında oluşturulmaktadır. Bunlar ile bir simülasyon 

ortamının gerçekleştirildiği bir sistemdir (Kerawalla, Luckin, Seljeflot ve 
Woolard, 2006: 164). 

Artırılmış gerçeklik teknolojilerinin turizm sektöründe kullanımı 

yaygınlaşmakta ve araştırma problemi olarak görülmektedir. Fino, Martín-
Gutiérrez, Fernández ve Davara (2013), Han, Jung ve Dieck (2019), Chiu, 
Wei, Lee ve Lu (2021) ve Hta ve Lee (2020)  çalışmalarında artırılmış 

gerçeklik teknolojilerinin kültürel miras alanlarında kullanılabileceğini 

göstermişlerdir. Jefferson, Jhohana ve Danilo (2020) artırılmış gerçeklik 

teknolojilerinin kültür turizmi ile beraber seyahat halinde, restoranlarda, 

otellerde de kullanılabileceğini ve Grzegorczyk, Sliwinski ve Kaczmarek 
(2019) artırılmış gerçeklik teknolojilerinin önemli bir pazarlama aracı 

olarak görülebileceğini ifade etmişlerdir.  
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Artırılmış gerçeklik teknolojileri turizmde farklı amaçlarla 

kullanılmakta ve bu konuda çalışmalar yapılmaktadır. Artırılmış gerçeklik 

teknolojilerinden seyahat, konaklama ve turizm endüstrisinde daha iyi nasıl 

faydalanılabileceğinin, kullanım olanaklarının ve etkilerinin neler 

olabileceğinin tartışılmasında yarar vardır (Cranmer, Dieck ve 
Fountoulaki, 2020; Wu, Chiu ve Chen, 2020; Park ve Strangl, 2020; Huang, 
2021). Uygulama yapıcıları turizm sektöründe artırılmış gerçeklik 

uygulamalarını kullanıma sunan ve hazırlayan önemli hizmet 

sağlayıcılarındandır. Turizm sektöründe hizmet sağlayıcıların rolü kritiktir 

ve bakış açılarının incelenmesinde yarar vardır (Han ve diğerleri, 2019; 
Grzegorczyk ve diğerleri, 2019; Jiang, Scott ve Tao, 2019; Buhalis ve 
diğerleri, 2019). İlgili literatür incelendiğinde uygulama yapıcılarının 

görüşlerine başvuran çalışmalarda kısıtlar olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

çalışma literatürdeki söz konusu boşluğu doldurmak amacıyla 

hazırlanmıştır. Çalışmada artırılmış gerçeklik teknolojilerinin uygulama 

yapıcıları gözünden bu teknolojilerin turizm işletmelerinde kullanım 

olanağı, yaratacağı faydaları ve zorlukları incelenmiş ve turizm 

işletmelerindeki yeri tartışılmıştır.  

2. LİTERATÜR 
Artırılmış gerçeklik teknolojileriyle ilgili literatür incelendiğinde 

kültürel miras alanlarında uygulama geliştiren ve deneyimi inceleyen 
çalışmaların mevcut olduğu görülmektedir. 

Fino ve diğerleri (2013), çalışmalarında üç teknolojinin birleşimini 

kullanarak bir uygulama tasarlamış ve tanıtmışlardır. Artırılmış gerçekliğe 

dayalı uygulama, kullanıcıya tarihî binaları içeren bir rota ile üç boyutlu 

animasyonlar da dâhil olmak üzere bir video göstermektedir. Şehrin en 

sembolik binaları resmedilmiş, modellenmiş ve daha sonra, kültür turizmi 

göz önünde bulundurularak bir yürüyüş turu tasarlanmıştır. Çalışmanın 

sonuçları, artırılmış gerçeklik teknolojilerinin kültür turizmi için 

kullanılabileceğini göstermektedir. Güleç Özer, Nagakura ve Vlavianos 

(2016), çalışmalarında Antik Parion Tiyatrosu’nun temsili için artırılmış 

gerçeklik ara yüzü olan Multirama uygulamasını kullanmışlardır. 
Çalışmanın bulguları, geliştirilen sanal teknoloji ara yüzü Multirama ile 

arkeolojik bulguların analiz ve yorumlarının daha iyi yapılmasının 
sağlanabileceğini, orijinal yapının daha iyi anlaşılmasının ve yeniden 
yapılandırılmasının mümkün olabileceğini, aynı zamanda tarihî bilgi ve 
duyguların da sunulabileceğini ortaya koymaktadır. Panou, Ragia, Dimelli 
ve Mania (2018), Girit ve Yunanistan'ın eski Hanya kentinde bulunan 

kültürel miras alanları için eksiksiz bir mobil turist rehberi geliştirmişlerdir. 
Çalışma kapsamında konum tabanlı bir deneyim tasarlanmış ve 
uygulamaya dâhil edilmiştir. Ayrıca üç boyutlu model ile gerçek dünya 

bilgileri eklenmiştir. Çalışmanın bulguları, dış mekân mobil artırılmış 
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gerçeklik uygulamalarının yeni deneyimler sağlayabileceğini 

göstermektedir. Kullanıcıların uygulama sayesinde sosyal etkileşimleri, 

miras alanlarına olan ilgisi ve kültürel uygulamalarla etkileşim kurma 

istekleri artabilecektir.  
Artırılmış gerçeklik teknolojileri turist deneyimlerine etkisi açısından da 

incelemeye konusu olmuştur. 
Jiang ve diğerleri (2019), Shangri-La Potatso Ulusal Parkı’na (Çin) 

gelen potansiyel ziyaretçilerin, artırılmış gerçeklik deneyimi için 

tercihlerini ve algılanan değerleri üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. 

Çalışmanın bulguları, potansiyel turistlerin artırılmış gerçeklik deneyimleri 
sonucu algıladığı değerlerin, işlevsel ve sosyal boyutların (özellikle oyun 
oynama, tesis tanımlama ve üç boyutlu performansları izleme gibi 
etkinlikler yoluyla) artırabileceğini göstermektedir. Lau, Chui ve Au 
(2019), çalışmalarında kongre ve etkinliklerde artırılmış gerçeklik 

teknolojisinin kullanımını ve uygulanmasını incelemişlerdir. Çalışmanın 

bulguları, artırılmış gerçeklik teknolojilerinin benimsenmesi ile 
tüketicilerde kullanışlılık ve keyif faydaları oluştuğu tespit edilmiştir. 

Modelin konuk ağırlama ve turizmin farklı alanlarındaki diğer 

uygulamalarda da kullanılabileceği anlaşılmaktadır.  
He, Wu ve Li (2018), artırılmış gerçeklik teknolojilerinin ziyaretçilerin 

ödeme istekleri üzerine etkisini incelemişlerdir. Çalışmanın bulguları, 

dinamik görsel ipuçlarıyla karşılaştırıldığında, dinamik sözlü ipuçlarının 

ziyaretçilerin daha fazla ödeme yapma istekliliği üzerinde olumlu bir etki 

yarattığını göstermektedir. Rauschnabel, Felix ve Hinsch (2019), artırılmış 

gerçeklik ile tüketici arasındaki ilişkiyi, tüketici algılarını incelemişlerdir. 

Çalışmanın bulguları, artırılmış gerçeklik uygulamalarının tüketicilerin 

marka tutumlarına aracılık eden bir yapı olabileceğini göstermektedir. 

Sánchez, Ledezma, Velasco ve Caicedo (2020), çalışmalarında Cauca 

bölgesinde tasarlanan sanal oyunlaştırma senaryosunun turizm sektörüne 

etkisinin nasıl olabileceğini irdelemişlerdir. Çalışma bulguları, sanal 
oyunlaştırma ile insanlarda bu bölgeleri ziyaret etme konusunda ilgi 
uyandırmaya ve bu alanların sunabileceği zenginliğe genel bir bakış 

sunmaya potansiyel katkı sağlayabileceğini göstermektedir.  
Flavian, Ibáñez-Sánchez ve Orús (2019), çalışmalarında sanal gerçeklik, 

artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojilerinin farklı seviyelerde 

dâhil edildiği yeni bir ortamı (küp) incelemişlerdir. Taşınabilir ve 

yapılandırılmış cihazların geliştirilmesi nedeniyle müşteri deneyimi ortamı 

hibrit deneyimlere dönüşmektedir. Küp, müşteri deneyimlerini 

destekleyebilecek veya güçlendirebilecektir.  
Artırılmış gerçeklik teknolojileri turizm sektöründe rekabet unsuru ve 

pazarlama aracı olarak da kullanılabilmektedir.  
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Vishnevskaya, Klimova, Slinkova ve Glumova (2017), çalışmalarında 

turizm endüstrisinde bilgi teknolojilerinin modern gelişimini, yenilikçi 

turizm ürünlerinin ortaya çıkmasında sanal ve artırılmış gerçeklik 

teknolojilerinin etkilerini incelemişlerdir. Bu teknolojiler ile turizm 
alanında yeni turistik ürün ve çözümlerin oluşturulabileceği, yeni turizm 

pazarının ve şirketlerinin ortaya çıkabileceği, küresel ölçekte rekabet 

gücünün arttırabileceği belirtilmektedir. Grzegorczyk ve diğerleri, (2019), 
çalışmalarında artırılmış gerçeklik teknolojilerinin tüketiciler için çekici 

olup olmadığını ve hangi alanlarda değer yaratabileceğini irdelemişlerdir. 

Çalışmanın bulguları, artırılmış gerçeklik teknolojilerinin tüketiciler için 

çok etkileyici olduğunu, tüketicilerin kullanım için eğitim, tıp ve turizm 
alanlarını en uygun olarak gördüklerini göstermektedir.  

İlgili literatür incelendiğinde, artırılmış gerçeklik teknolojilerinin turizm 

sektöründe birçok farklı alanda kullanıldığı, tüketicilerin deneyimlerini 

etkilediği ve hizmet kalitesini olumlu yönde arttırdığı görülmektedir. 

Ayrıca rekabet ve pazarlama aracı olarak kullanılabileceği anlaşılmaktadır.  

3. YÖNTEM 
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği 

uygulanmıştır. Görüşme tekniği, artırılmış gerçeklik teknolojilerinin 

turizm sektöründe kullanılabilirliğinin belirlenebilmesi için uygun bir veri 
toplama yöntemidir (Wu ve diğerleri, 2020). Artırılmış gerçeklik uygulama 

tasarlayıcıları olan dijital pazarlama ajansları çalışmanın evrenini, İstanbul 

ili içerisinde bulunan uygulama tasarlayıcıları ise çalışmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda İstanbul’da faaliyet gösteren ve turizm 
işletmeleri ile çalışan 34 dijital pazarlama ajansı tespit edilmiş ve tamamına 

e-posta gönderilmiş, dönüş yapmayanlar ayrıca telefon ile aranmıştır. 2021 
yılının Şubat-Eylül ayları arasında yürütülen çalışmalar sonunda 10 
ajanstan geri dönüş alınmış ve %29’luk cevap oranına ulaşılmıştır. İstanbul 

ilinin seçilmesinin nedeni, uygulama geliştirme alanında Ankara ile birlikte 
önde gelen iki şehirden biri olmasıdır (Kepenek, 2020). Elde edilen 
verilerin kodlanması ve haritalanması için MAXQDA analiz programı 

kullanılmıştır. MAXQDA nitel araştırma yöntemlerinde tercih edilen 

analiz ve kodlama programıdır (Gizzi ve Rädiker 2021). Kodlanan veriler 
doğrudan alıntılar kullanılarak desteklenmiştir. 

Çalışma kapsamında kullanılan sorular için Chite (2015), Almoosa 
(2018), Konopelko (2019) ve Cranmer ve diğerleri (2020) çalışmalarından 

faydalanılmıştır. Görüşme formunda 5 demografik (cinsiyet, yaş, eğitim, 

gelir, iş deneyimi) ve 6 yarı yapılandırılmış görüşme soruları mevcuttur. 
Çalışmada ajans yetkililerine yöneltilen sorular şu şekildedir: 
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1. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin turizm işletmelerinde 

kullanımının avantaj ve dezavantajları neler olabilir? Risk unsurları 

nelerdir? 
2. Artırılmış gerçeklik teknolojilerinin turizm işletmelerinde 

kullanılması durumunu fayda-değer açısından nasıl görüyorsunuz? 

Sizce maliyetlerini karşılamaya değer mi? 
3. Artırılmış gerçeklik teknolojilerinin turistler üzerindeki etkileri 

neler olabilir? Turistlerin kararlarında önemli bir etken olabilir mi? 

Neden? Nasıl? 
4. Artırılmış gerçeklik teknolojileri turizm işletmelerinde pazarlama 

aracı olarak kullanılabilir mi? Neden? Nasıl? 
5. Artırılmış gerçeklik teknolojileri rekabet unsuru olarak 

kullanılabilir mi? Turizm işletmelerinin mevcut imajı bu teknoloji 

aracılığı ile artabilir mi? Neden? Nasıl? 
6. Artırılmış gerçeklik teknolojilerinin ilerleyen yıllarda turizmde 

kullanım olanağını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

4. BULGULAR 
Artırılmış gerçeklik uygulama tasarlayıcısı olan dijital pazarlama 

ajanslarının sahip ve yöneticilerinden 10’u ile görüşmeler gerçekleştirilmiş 

ve çalışmanın bulguları iki başlık altında değerlendirilmiştir. Bunlar; 

demografik ve yarı yapılandırılmış görüşme sorularıdır. Demografik 

bulgular Tablo 1’de değerlendirilmiştir. 

Tablo 1. Demografik Bulgular 
  f %   f % 

Cinsiyet Kadın   Gelir 5000 TL ve 
altı 

  

 Erkek 10 100  5001-7000 TL 3 30 
 Toplam 10 100  7001-9000 TL 2 20 
     9001-11000 

TL 
1 10 

Yaş 18-27 2 20  11001 TL ve + 4 40 
 28-37 3 30  Toplam 10 100 
 38-47 5 50     
 48-57   Deneyim  0-4 Yıl 2 20 
 58 üstü    5-9 Yıl 2 20 
 Toplam 10 100  10-14 Yıl 5 50 
     15 Yıl ve üzeri 1 10 

Eğitim İlköğretim    Toplam 10 100 
 Lise 1 10     
 Ön Lisans       
 Lisans 7 70     
 Lisansüstü  2 20     
 Toplam 10 100     
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Tablo 1’de yer alan demografik veriler incelendiğinde uygulama 
yapıcıların tamamının erkek olduğu görülmektedir. Dijital pazarlama 

ajanslarının sahip ve yöneticilerinin erkek ağırlıkta olduğu görüşü 

çıkarılabilir. Yaş aralığının orta yaşta ağırlık kazandığı görülmektedir. 28-
47 yaş aralığı katılımcıların %80’ini oluşturmaktadır. Katılımcıların 

%70’inin lisans mezunu, %20’sinin lisansüstü mezunu ve %40’ının da 

11.001 TL ve üzeri geliri olduğu tespit edilmiştir. Gelir ve eğitim seviyeleri 

yüksek kişilerden oluştuğundan söz edilebilir. Deneyim süreleri 

incelendiğinde katılımcıların %50’sinin 10-14 yıl arası sektörde 

deneyimlerinin oldukları anlaşılmaktadır. Deneyimli, eğitim seviyesi 

yüksek, kazancı yüksek, orta yaşlı ve erkek katılımcılardan oluştukları 

anlaşılmaktadır.  
Katılımcılara ilk olarak, “Artırılmış gerçeklik teknolojisinin turizm 

işletmelerinde kullanımının avantaj ve dezavantajları neler olabilir? Risk 

unsurları nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen veriler MAXQDA 

programında “MAXMaps” sekmesi kullanılarak değerlendirilmiş ve 

haritalandırılmıştır. Artırılmış gerçeklik teknolojilerinin turizm 
işletmelerine sağladığı avantajlar Şekil 1’de değerlendirilmiştir. 

Şekil 1. Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Turizm İşletmelerine Sağladığı 

Avantajlar 
 

 
Şekil 1 incelendiğinde artırılmış gerçeklik teknolojilerinin katılımcıların 

gözünden “faydalı/bilgilendirici” (4 katılımcı) ve “tanıtım faaliyetleri” (3 

katılımcı) konusunda kullanılabilecek bir teknoloji oldukları 

anlaşılmaktadır.  
K2 kodlu katılımcının görüşlerinden artırılmış gerçeklik teknolojileri ile 

turizm işletmelerinin “faydalı ve bilgilendirici” bir teknolojik araç olarak 
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kullanılabileceği ve bu teknoloji aracılığı ile “rehberlik hizmeti” 
sunulabileceği anlaşılmaktadır.  

“Turizm işletmelerinde artırılmış gerçeklik teknolojileri 

kullanımının birçok avantajı olacaktır. Örneğin bir oteldeki 

bilgi yazılarını herkes kendi dilinde okuyabilir ya da sesli 

olarak dinleyebilir. Odasına giden yolun tarifini alabilir, 

canlandırmalarını izleyebilir, tarif esnasında kendisine 
sanal rehber eşlik edebilir. Tarihi köşeler hakkında bilgiler 

alabilir. Menüleri hızlı kullanabilir.” 
(Faydalı/Bilgilendirici – Rehberlik Hizmeti) 

K3 kodlu katılımcıya göre turizm işletmeleri tanıtım faaliyetleri 

konusunda avantaj sağlayabilecektir. 
“Artırılmış gerçeklik teknolojisi kültür turizmi tanıtım 

faaliyetlerinde avantajlı biçimde kullanılabilir. Turist 

potansiyeli taşıyan bireylere kültür turizminin yürütüldüğü 

destinasyonlardaki kültürel yapı ve/veya objeler artırılmış 

gerçeklik yardımı ile tanıtılabilir ve bu bireyler üzerinde 
turizm faaliyetine katılması anlamında harekete geçirici bir 

etki oluşturulabilir.” (Tanıtım Faaliyetleri) 
K4 kodlu katılımcı turizm ürününün soyut özelliğine dikkat çekerek, 

artırılmış gerçeklik teknolojileri ile turizm ürününün somutlaşabileceğini 
ve böylelikle daha gerçekçi beklentilerin ortaya çıkabileceğini belirtmiştir. 

K5 kodlu katılımcı turizm ürününün önceden görülmesi ile potansiyel 

turistlerde satın alma istekleri oluşabileceğine değinmiştir. K10 kodlu 
katılımcı artırılmış gerçeklik teknolojileri ile turizm işletmelerinin yenilikçi 

bir imaja bürünebileceğinden söz etmiştir.  
Artırılmış gerçeklik teknolojilerinin sağladığı dezavantaj sorusuna yedi 

katılımcının cevap verdiği görülmektedir. Katılımcıların bir kısmı (3 

katılımcı- K1, K2, K8) artırılmış gerçeklik teknolojilerinin turizm 

işletmelerinde dezavantaj oluşturmadığını belirtmesine rağmen, satış 

düşürebileceği (2 katılımcı – K5, K6), mali durum ve altyapı (K4) ve yan 
gelirlerde azalmaya yol açabileceğini (K9) belirten katılımcılar da 
bulunmaktadır. Artırılmış gerçeklik teknolojilerinin oluşturduğu risk 
unsurları sorusuna dört katılımcı cevap vermiştir. Katılımcılardan ikisi bu 

teknolojilerin turizm işletmelerinde oluşturduğu herhangi bir risk unsuru 

görmemektedir. K1 kodlu katılımcı ulaşılabilirliği ve K3 kodlu katılımcı 
da teknolojinin yayılma hızını risk unsuru olarak değerlendirmiştir. 

Katılımcılara “Artırılmış gerçeklik teknolojilerinin turizm 

işletmelerinde kullanılması durumunu fayda-değer açısından nasıl 

görüyorsunuz? Sizce maliyetlerini karşılamaya değer mi?” sorusu 

yöneltilmiştir. Katılımcıların cevapları doğrultusunda oluşan kod haritası 

Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Turizm İşletmelerine Sağladığı Fayda-
Değer 

 

 
 
Şekil 2 incelendiğinde artırılmış gerçeklik teknolojileri katılımcılar 

tarafından kullanılabilirliği yüksek (3 katılımcı), satış artırımına ve 

tanıtıma katkı sağlayan (3’er katılımcı) teknolojiler olarak 

nitelendirilmiştir. Turistlerin memnuniyetine de olumlu katkı sağladığı 

düşünülen (2 katılımcı) bu teknolojilerin vizyoner proje odaklı (2 katılımcı) 

olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. K2 kodlu katılımcı 

artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanılabilirliği yüksek, satış artırma 

potansiyeli olan, tanıtıma ve turist memnuniyetine yardımcı olan teknoloji 

olarak nitelendirmiştir.  
K2: “Konaklama kolaylığı ve birçok teknolojik faydanın 

olması, turistin daha memnun kalmasına, paylaşım 

yapmasına, bir sonraki yıl tekrar gelmek istemesine ve 
tavsiye etmesine sebep olacaktır. Bu nedenle maliyeti yüksek 

görünse dahi fayda bakımından karşılığı mutlaka 

alınacaktır.” 
Katılımcılara üçüncü sırada “Artırılmış gerçeklik teknolojilerinin turistler 

üzerindeki etkileri neler olabilir? Turistlerin kararlarında önemli bir etken 

olabilir mi? Neden? Nasıl?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların cevapları 

doğrultusunda oluşan kod haritası Şekil 3’te verilmiştir. 
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Şekil 3. Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Turistler Üzerine Etkileri 
 

 
 
Şekil 3 incelendiğinde katılımcıların gözünde artırılmış gerçeklik 

teknolojileri turistleri bilgilendiren/ eğiten (7 katılımcı) ve turistleri 
memnuniyete teşvik eden (4 katılımcı) önemli teknolojik araçlardır. 

Turistler üzerinde satın alma isteği uyandırdığı ve rehberlik hizmeti 
sağlayabildiğine de değinilmiştir (3’er katılımcı). K1 kodlu katılımcı 

artırılmış gerçeklik teknolojilerinin özellikle bilgilendirici ve eğitici 

oluşuna dikkat çekmiştir. 
K1: “Örnek veriyorum, tarihi ya da turistik ziyareti 

esnasında dini bir bina üzerine cep telefonunuzda kurulu 
artırılmış gerçeklik uygulamasını çalıştırıp tuttuğunuzda, o 

bina hakkında, seçilen dillerde bilgi vermesi, o binanın ya 

da bina içindeki bazı bileşenler (resim, heykel gibi) 
hakkında eğitici materyal (görseller videolar) sunması, 

rehberlik hizmetlerini kolaylaştırır.” 
K3, K6 ve K7 kodlu katılımcılara göre artırılmış gerçeklik teknolojileri 

özellikle kültür turizmine olumlu katkı sağlayacaktır. K3 kodlu katılımcı 
artırılmış gerçeklik teknolojilerinin bilgilendirici ve eğitici yönünün 

olmasının dışında satın alma isteği ve memnuniyet hissini de uyandırdığını 

şu ifadelerle yansıtmıştır: 
“Turist potansiyeli taşıyan bireyler için karar verme 

konusunda turizm faaliyeti yapan firmalar adına pozitif 

değişime sebebiyet verebilir. Özellikle kültür turizmi 

konusunda, merak uyandırıcı ve akılda kalıcı içeriklerin 

artırılmış gerçeklik ve benzeri teknolojiler ile sunumu 

bireylerin ilgisini uyandıracağından, ziyaret etme ve 
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gerçeğini görerek doyuma ulaşma düşüncesini olumlu 

anlamda değiştirecektir.” 
Katılımcılara dördüncü sırada “Artırılmış gerçeklik teknolojileri turizm 

işletmelerinde pazarlama aracı olarak kullanılabilir mi? Neden? Nasıl?” 

sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların cevapları doğrultusunda artırılmış 

gerçeklik teknolojilerinin turizm işletmelerinde pazarlama aracı olarak 

kullanılabileceği görüşünde oldukları görülmektedir (10 katılımcı). K10 
kodlu katılımcı özellikle artırılmış gerçeklik araçlarının kolay taşınma ve 

uygulama olanakları ile pazarlama materyali olarak kullanılmasını son 

derece uygun bulmaktadır. K1, K5 ve K8 kodlu katılımcılar pazarlama 
amaçlı kullanımı örneklerle dile getirmişlerdir. 

K1: “Kesinlikle pazarlama aracı olarak kullanılabilir. 
Örneğin bir otelde, 4mx4m’lik bir platformda kurulmuş olan 

bir artırılmış gerçeklik arka plan düzeneği ile meşhur 

insanların animasyonlu 3 boyutlu artırılmış gerçekliklerinin 

görünmesi ve yine örnek veriyorum o uygulama içinde 

fotoğraf çekimi ve video kaydetme özelliğinin olması, bu otel 

müşterilerinin daha güzel vakit geçirmesini sağlar ve otelin 

ziyaretçi alma ihtimalini artırır. Benim geliştirdiğim bir 

uygulamada, Marilyn Monroe, Vladimir Putin, Şirinler, 

Yüzüklerin efendisi Nazgulları, Kemal Sunal, Nusr-et gibi 
ünlülerle fotoğraf çektirebiliyordunuz. Biz bunu Alanya’da 

bir otele pazarlamıştık.”   
K5: “Turizm ofislerinde önceden hazırlanmış belli tatil 

bölgelerinin gerçeğe yakın gezileri ve hatta gerçekçi oyuna 

çevrilmiş su kayağı paraşüt vb. etkinlikleri sanal ortamda 
ofislerde deneyen turistler çok etkilenecektir ve pazarlama 

işlerini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.” 
K8: “Yeme içme tesislerinde kullanılan menüler, artırılmış 

gerçeklik desteği ile 3 boyutlu model menülere dönüşebilir.” 
K9 kodlu katılımcıya göre bu konu yakın gelecekte mümkün olmasa bile 

geliştirilebilecek bir uygulama ile dikkat çekilebilecektir. 
“Ciddi bir pazarlama unsuru olması belki yakın gelecekte 

mümkün olmayabilir. Fakat yine içerik konusu burada 

dikkate alınabilecek bir unsur. Öyle bir uygulama 

sunarsınız ki bu gerçekten turistlerin bu işletmeyi 

seçmesinde önemli unsur olabilir. Artırılmış gerçekliğin 

işletme içerisindeki aksiyonlarla ortak çalışması örnekleri 

başarılı olabilir (Otel günlük programı, TV yayını, yemek 

menüleri, sanal garson vb.)”  
Katılımcılara beşinci sırada “Artırılmış gerçeklik teknolojileri rekabet 

unsuru olarak kullanılabilir mi? Turizm işletmelerinin mevcut imajı bu 
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teknoloji aracılığı ile artabilir mi? Neden? Nasıl?” sorusu yöneltilmiştir. 

Katılımcıların cevapları doğrultusunda oluşan kod haritası Şekil 4’de 

verilmiştir. 

Şekil 4. Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Turizm İşletmelerinde Rekabet 

Unsuru Olarak Kullanımı 

 
 
Şekil 4 incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğunun artırılmış 

gerçeklik teknolojilerinin rekabet unsuru olarak kullanılabileceğini 

belirttiği görülmektedir (6 katılımcı – K1, K3, K4, K5, K8, K10). K2 ve 
K9 kodlu katılımcılara göre artırılmış gerçeklik teknolojilerinin rekabet 
unsuru olarak kullanılabilmesi için zamana ihtiyaç vardır. K6 ve K7 kodlu 

katılımcılara göre ise rekabet unsuru olarak kullanılamaz. 
Bu noktada küresel rekabet ortamında turizm işletmeleri için önemli bir 

rekabet aracı olabileceği çıkarımına varılabilir. K3 kodlu katılımcı itibar 

boyutuna değinmiştir. 
“Bu teknolojiler kullanıcıya ve üreticiye günümüzde itibar 

sağlamaktadır. Birçok birey açısından artırılmış gerçeklik 

ve benzeri teknolojiler yüksek teknoloji olarak 

değerlendirilmektedir. Yüksek teknolojinin halk tarafında 

yer alan karşılığı ise yüksek maliyettir. Bu bağlamda 

tanıtımı için yüksek maliyetlere katlanan firmalar, turizm 

potansiyeli taşıyan bireyler üzerinde başarılı/kaliteli firma 

imajı çizecektir...” 
Katılımcılara son sırada “Artırılmış gerçeklik teknolojilerinin ilerleyen 

yıllarda turizmde kullanım olanağını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu 

yöneltilmiştir. Katılımcıların cevapları artırılmış gerçeklik teknolojilerinin 

turizm işletmelerinde kullanımının yaygınlaşacağı yönündedir (9 katılımcı 
da aynı görüştedir). Teknolojinin gelişmesi, tüketici ve üreticinin 

adaptasyonu bu süreci hızlandıran ve kolaylaştıran etmenler olacaktır.  
 

5. SONUÇ 
Yenilik süreçleri internet ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi 

sayesinde farklı bir boyuta ulaşmıştır. Bu yeniliklerden biri de artırılmış 

gerçeklik teknolojileridir. Özellikle son yıllarda 3 boyutlu yazıcılar, mobil 
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aplikasyonlar, oyunlaştırılmış görseller, lokasyon odaklı uygulamalar ve 

gözlükler gibi alternatif kullanım şekilleri ile turizm sektöründe yer 

edinmeye başlamıştır.  
Bu çalışmada turizm sektöründe kullanımı yaygınlaşmaya başlayan 

artırılmış gerçeklik teknolojilerinin uygulama yapıcıları gözünden 

yaratacağı faydaları, zorlukları incelenmiş ve turizm işletmelerindeki yeri 

tartışılmıştır. Bu kapsamda İstanbul ilinde yer alan uygulama yapıcı 34 

dijital pazarlama ajansı tespit edilmiş ve 10 tanesi ile görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Görüşme gerçekleştiren uygulama yapıcılarının 

deneyimli, eğitim seviyesi yüksek, kazançlı yüksek, orta yaşlı ve erkek 

katılımcılardan oluştuğu tespit edilmiştir.  
Katılımcılara yöneltilen altı adet yarı yapılandırılmış soru neticesinde 

artırılmış gerçeklik teknolojilerinin turistler için faydalı ve bilgilendirici bir 

teknolojik araç olduğu, satış artırma, tanıtım ve rehberlik faaliyetlerine 

yardımcı olabileceği belirlenmiştir. Kullanılabilirliği yüksek olarak 

nitelendirilen bu teknolojiler ile tüketici memnuniyeti 

yakalanabileceğinden söz edilmiştir. Artırılmış gerçeklik teknolojileri ile 

turist memnuniyeti ve satış artırma yakalanabileceği görüşü, He ve 
diğerleri (2018) ve Jiang ve diğerleri (2019)’nin çalışmaları ile benzerlik 

göstermektedir. Pazarlama ve rekabet aracı olarak da kullanılabileceği 

görüşü ağırlık kazanmış ve özellikle tanıtım faaliyetlerinin etkin bir şekilde 

yürütülebileceği belirtilmiştir. Bu bağlamda Grzegorczyk ve diğerleri 
(2019)’nin çalışması desteklenmektedir. İlerleyen yıllarda ise turizm 

işletmelerinde yaygınlaşacağı ve kullanım alanlarının genişleyeceği 

anlaşılmaktadır. Katılımcılar artırılmış gerçeklik teknolojilerinin dış mekân 
ve kültürel miras alanlarında kullanımlarının avantaj sağlayabileceği ve 

uygun olacağı görüşünü belirtmiştir. Bu noktada Fino ve diğerleri (2013), 
Han ve diğerleri (2019) ve Hta ve Lee (2020)’nin çalışmaları ile paralellik 

göstermektedir. Literatürden farklı olarak artırılmış gerçeklik 

teknolojilerinin rekabet unsuru olarak kullanılabileceği fakat bunun 

zamana ihtiyacı olduğu görüşüne değinilmiştir. Müşterilerin, tanıtımın ve 

ortamın uygun olması gerektiği ve turizm işletmesinin konseptinin de bu 

noktada önemli olduğu belirlenmiştir.  
Çalışmanın bazı kısıt ve sınırlılıkları vardır. İstanbul il sınırları 

içerisinde yer alan dijital pazarlama ajansları çalışma kapsamında 

değerlendirilmiş ve belirlenen ajanslara yüzde 29’luk bir erişim olanağına 

ulaşılmıştır. Bu bağlamda daha fazla ajansla çalışma yapılabilmesi genel 

çıkarım için faydalı olabilir. Tüketiciler ve turizm işletme sahipleri 

özelinde çalışmalar gerçekleştirilebilir ve konunun kapsamı genişletebilir.  
Teknolojinin ilerleyeceği ve gelişeceği düşünüldüğünde artırılmış 

gerçeklik teknolojilerinin de gelişmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda turizm 

işletme ve üreticilerinin yeni teknolojilere adapte olmak ve benimsemek 
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için hazırlıklı olmaları yararlı olabilir. Küresel rekabet ortamında yenilikler 

aracılığı ile farklılıklar ortaya konabilir. Artırılmış gerçeklik 

teknolojilerinin de bu açıdan değerli bir araç olarak görülmesi faydalı 

olabilir. 
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ÖZET  
Son yıllarda dünyada ve ülkemizde motosiklet kullanımı hızla artmaktadır. 

Bu artışa bağlı olarak motosiklet, günlük kullanımın yanında önemli bir 

boş zaman aktivitesi aracı haline gelmekte, birçok destinasyonda bu 

aktiviteler için güzergahlar belirlenmektedir. Bu çalışmada, İzmir 

motosiklet rotalarının motosiklet kullanıcılarının beklentileri 

doğrultusunda değerlendirilmesi, rotaların avantaj ve dezavantajlarının 

belirlenmesi, İzmir motosiklet rotalarının geliştirilmesine yönelik 

önerilerin oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma 

yöntemlerinden görüşme tekniği uygulanmıştır. Bu amaçla, İzmir’de 

bulunan güzergâhlarda motosiklet etkinliklerine katılan 15 birey ile yarı 

yapılandırılmış derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

görüşmeler, nitel veri analizi hazır yazılımı ile analiz edilmiştir. Elde edilen 

bulgular neticesinde, motosikletin bireylerin hayatında önemli bir yere 

sahip, özgürlük, gezi, sosyalleşme, eğlence, keyif vb. anlamlar ifade eden 

rekreatif bir etkinlik olduğu, aynı zamanda Mordoğan, Karaburun, Çeşme, 

koylar gibi rotalarıyla İzmir için önemlin bir turistik ürün olarak algılandığı 

belirlenmiştir. Bununla birlikte elde edilen bulgular, tanıtım, örgütlenme, 

alt ve üst yapı gibi eksiklerine rağmen, farklı alternatifleriyle İzmir’in 

motosiklet tutkunları için önemli rotalar sunduğunu ortaya çıkarmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Motosiklet turizmi, destinasyon yönetimi, turizm 

rotaları, kırsal turizm. 

A QUALITATIVE RESEARCH ON THE EVALUATION OF 
İZMİR MOTORCYCLE ROUTES 

ABSTRACT 
During the recent years, motorcycle usage is increasing rapidly in the 
World and in our County.  Depending on this increase, motorcycle 
activities are getting value as a recreational attraction and routs for 
motorcycle activities are being designating in several destinations. Thus, 
evaluation of motorcycle routes in İzmir according to the motorcycle 

drivers’ expectations, determination of advantage and disadvantages of the 

routes and constituting suggestions towards development of new 
motorcycle routs in İzmir were examined in this study. Interview technique 

mailto:songul.gokhan@deu.edu.tr
mailto:erolduran@comu.edu.tr
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was employed as a kind of qualitative research methods in the study. For 
this purpose semi-structured interviews were performed on 15 attendants 
who attend motorcycle attractions in motorcycling routes in İzmir. The 

interviews were analyzed via qualitative data a self-ware program which is 
being employed in qualitative methods typically. According to the 
interviews it indicated that motorcycling is a leisure activity that have a 
significant meaning in their life including exploration, socialization, 
travelling, getting freedom, entertainment etc., and perceived as an 
important touristic product with its routes like Mordogan, Karaburun, 
Çeşme and coves. However efficiencies on publicity, organizing, structure 
and infrastructure the results of the study indicated that İzmir showcases 

important routes for the motorcycle fans. 
Keywords: Motorcycle tourism, destination management, tourism routes, 
rural tourism. 

1. GİRİŞ  
Motosiklet kullanımına yönelik eğilimde son yıllarda ülkemizde ve 

dünya genelinde bir atış olduğu görülmektedir (Haworth, 2012). Türkiye 

İstatistik Kurumu (TÜİK,2022) verilerine göre ülkemizde trafiğe kaydı 

yapılan araçların %30,3’ü motosikletlerden oluşmaktadır. Özelikle 

metropollerde trafik sıkışıklığı ve artan yakıt fiyatları açısından daha uygun 

görülmesi, dar alanlarda park etme kolaylığı, çevreyi koruma bilinci, 

sürdürülebilirlik, motor kullanmasının verdiği duygusal ve psikolojik 

rahatlama, adrenalin, kişisel tatmin, haz gibi birçok nedenlerden dolayı 

bireylerin motosiklet kullanımına yöneldiği görülmektedir (Ardahan ve 

Güleç, 2020; Chang ve Lai, 2015:; Theofilatos ve Yannis, 2014; Yontar ve 

Aras, 2018). Gelişmiş ülkelerde, motosiklet kullanımının önemli bir 

kısmının genellikle turistik eğlence amaçlı olduğu görülmektedir (Cater, 

2017; Sykes ve Kelly, 2016; Walker, 2010).  
Turistlerin doğal ortamlara ve kültürel miras alanlarına ilgisinin artması, 

turistik ürün çeşitlendirmeye yönelik çalışmalar, ulusal turizm örgütleri ve 

yerel yönetimlerin alternatif turizm çeşitlerine yönelik destinasyon 

planlamaları, turizm rotaları kavramının ortaya çıkarmıştır (Kervankıran ve 

Çuhadar, 2014). Turizm rotaları çeşitli aktivite ve cazibe merkezlerini bir 

tema altında birleştirir ve bu tema altında yer alan ürün ve hizmetlerin 

geliştirilmesine imkân sağlar (Lourens, 2007). Turizm rotaları önemli 

turistik kaynaklara sahip az gelişmiş bölgelerin ekonomik kalkınması için 

bir fırsat olarak değerlendirilmektedir (Kervankıran & Çuhadar, 2014). Bu 

bağlamda bu çalışmada, İzmir motosiklet rotalarının motosiklet 

kullanıcılarının beklentileri doğrultusunda değerlendirilmesi, rotaların 

avantaj ve dezavantajlarının belirlenmesi, İzmir motosiklet rotalarının 

geliştirilmesine yönelik önerilerin oluşturulması amaçlanmıştır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  
2.1. Sürüş Turizmi 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında özel otomobil sahipliğinin artmasıyla 

sürücü turizminin ciddi bir şekilde büyümeye başladığı görülmektedir 

(Prideaux ve Carson, 2003). Sürüş turizmi teorisyenleri, bireyin ulaşım için 

kendi aracını kullanmasının bağımsızlık ve seçim özgürlüğü ile bağlantılı 

olduğunu ifade etmektedirler (Shih,2006). Bu özellikler motosiklet 

seyahati açısından geçerli olduğu için motosiklet turizmi sürüş turizminin 

bir bölümü olarak nitelendirilmektedir (Sykes ve Kelly, 2014). 
Motosiklet ile seyahat eden turistler otomobil ile seyahat eden 

turistlerden anlamlı şekilde farklılık göstermektedir (Sykes ve Kelly, 2016; 

Walker, 2010). Motosiklet sürüşünde en büyük motivasyon hız ve meydan 

okumaya dayalı eğlencedir (Broughton ve Stradling, 2005). Motosiklet 
sürmek psikolog Csikszentmihaly’in (1996) ifade ettiği akış durumuna, 

Maslow’un (1943) kendini gerçekleştirmesine karşılık geldiği ileri 

sürülmektedir (Broughton, 2008).  Motosiklet sürmek, motosikletçileri 

toplumsal olarak birbirine bağlayan ve bir aidiyet duygusuna yol 

açabilecek olan risk ve keyif arasındaki denge eylemidir (Walker, 2010). 
Turizm bağlamında motivasyonu test etmek amacıyla gerçekleştirilen 

temel çalışma, itme-çekme faktörlerine dayanmaktadır (Crompton, 1979).  
Bir turist olağan çevresinden, içsel dengesizliklerden ve optimal bir 

uyarılma düzeyi arama ihtiyacından kaçmaya itilir ve hedef bölgenin 

özellikleri tarafından çekilir (Snepenger ve diğerleri, 2006). 
Iso-Ahola (1982) boş zaman motivasyonu teorisi, motosiklet turistlerini 

değerlendirmek açısından uygun görünmektedir (Frash ve diğerleri, 2018). 

Iso-Ahola'nın modeli, eğlence amaçlı seyahat edenlerin içsel ödüller 

aramaya ve rutin ortamlardan kaçmaya zorlandıklarını varsaymaktadır 

(Snepenger ve diğerleri, 2006). 

2.2. Turizm Rotaları 
Turizm rotaları, bir bölgenin ziyaretçiler tarafından tercih edilmesi ve 

yerel ekonomiye katkıda bulunması açsından, her biri tek başına yeterli 

çekicilikte olmayan turistik değer ve aktivitelerin bir araya getirilmesi ve 
daha güçlü bir turistik çekicilik yaratılması olarak tanımlanmaktadır 

(Türker, 2013). Rotalar aracılığıyla tematik çekiciliklerin farkına varılması, 

daha az turist çeken kırsal alanların pazarlanmasını sağlanmaktadır (Erşen 

vd., 2016).  
 

3. YÖNTEM  

İzmir ili sınırları içinde yer alan motosiklet rotalarının 

değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışmada nitel veri toplama 

yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Katılımcılara açık uçlu 
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sorular yöneltilerek, İzmir motosiklet rotalarına ilişkin düşünceleri ve 

deneyimlerine ilişkin bilgiler edinilmeye çalışılmış ve söz konusu rotaların 

geliştirilmesine yönelik öneriler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu 

doğrultuda çalışmada örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme ve 

kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme yönteminde 

belirli kriterler bulunmaktadır. Bu çalışma açısından kriterler şu şekildedir; 
a) Motosiklet kullanım amacını gezi, turizm ve seyahat olarak 

tanımlayan motosiklet kullanıcıları 
b) Aktif olarak motosiklet turlarına katılan İzmir dışındaki motosiklet 

rotalarını deneyimlemiş olmak 
c) İzmir motosiklet rotalarının en az 2’sini deneyimlemiş olmak 

Kişilerin İzmir ili dışındaki rotaları deneyimlemiş olmaları İzmir ili 

sınırları içindeki motosiklet rotalarını daha doğru bir Grafikte 

değerlendirebileceği ve karşılaştırma yapabileceği düşünülerek dikkate 

alınmıştır. Başlangıçta ölçütleri sağlayan 3 motosiklet kullanıcısı ile 

görüşülmüş, ardından kartopu örnekleme yöntemiyle 12 katılımcıya daha 

ulaşılmıştır.  Böylece toplam 15 motosiklet kullanıcısı ile araştırma 

tamamlanmıştır. Araştırmada katılımcılara açık uçlu sorular sormaya ve 

katılımcıyı yönlendirmeye özen gösterilmiştir. Bu kapsamda katılımcılara 

aşağıdaki sorular yöneltilmiştir: 
1) Kaç yıldır aktif olarak motosiklet kullanıyorsunuz? 
2) Motosiklet kullanma amacınız nedir? (Ulaşım, gezi, vb.) 
3) Motosiklet turu sizin için ne ifade etmektedir? 
4) Motosiklet turuna çıkma nedenleriniz nelerdir? 
5) Bir motosiklet turundan beklentileriniz nelerdir? 
6) İzmir motosiklet rotaları hakkında bilgi düzeyiniz nedir? 

Deneyimlediğiniz İzmir motosiklet rotalarında bahsedebilir 

misiniz? 
7) İzmir’de motosiklet turları sırasında hangi etkinlikleri 

deneyimlediniz?  
8) Sizce İzmir’in motosiklet turizmi açısından ne gibi avantajları 

vardır?  
9) Sizce İzmir’in motosiklet turizmi açısından ne gibi dezavantajları 

vardır? 
10) İzmir’de yer alan motosiklet rotalarını ulaşılabilirlik açısından 

değerlendirebilir misiniz? 
11) İzmir’in motosiklet rotalarını turizm çekicilikleri açısından 

değerlendirebilir misiniz? 
12) İzmir motosiklet rotalarını konaklama ve yeme içme açısından 

değerlendirebilir misiniz? 
13) İzmir’ de motosiklet rotalarının geliştirmesi için sizce neler 

yapılmalıdır 
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Görüşmeler 15 Ağustos- 15 Eylül 2022 arasında gerçekleştirilmiş olup 

görüşme süresi 25-40 dakika arasında tutulmuştur. Bu araştırmada 

katılımcıların izniyle görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Araştırmada 

veriler Maxqda 2022 veri analizi programı kullanılarak kodlanmıştır.  

Analiz sonucunda “motosiklet ne ifade ediyor”, “gidilen rotalar”, 

“motosiklet turuna çıkma nedeni”, “motosiklet kullanım amacı”, 

“öneriler”, “avantajlar”, “dezavantajlar”, “beklentiler” olmak üzere 8 ana 

kod ve bu kodlara bağlı 90 alt kod oluşturulmuştur 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
Araştırmaya katılan kişilere ilişkin bilgiler şu şekildedir; 13’ü Erkek, 

2’si kadından oluşan örneklem gurubunda yaş aralığı 30-50 arasında 

değişmektedir. Katılımcıların öğrenim durumu incelendiğinde 1 kişinin 

doktora, 3 kişinin yüksek lisans, 11 kişinin lisans eğitimi aldığı 

görülmektedir. Katılımcıların 5 yıl ve üzeri motosiklet deneyimi 
bulunmaktadır. 

Şekil 1’de katılımcıların mülakatlarından elde edilen verilerin Maxqda 

veri analizi sonucunda ortaya çıkan kelime bulutu yer almaktadır. 

Katılımcıların en sık kullandığı kelimeler şeklin merkezinde ve daha büyük 

olarak yer almaktadır. 

Şekil 1: Kelime Bulutu  

 

Şekil 1 ‘e göre katılımcıların İzmir motosiklet rotalarına ilişkin 

değerlendirmeleri sırasında en sık kullandığı kelimeler sırasıyla “güzel 

yerler”, gastronomi”, “sürüş”,” tarihi”,” kültürel”, “insanlar” olduğu 

görülmektedir. 
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Şekil 2’de Maxqda veri analizi ile oluşturulan ana kodlar ve bu kodlara 

bağlı olarak oluşturulan alt kodlara ilişkin kod bulutu yer almaktadır.  

Şekil 2: Kod Bulutu 

 

Şekil 2’de görüldüğü üzere katılımcıların İzmir motosiklet rotalarına 

ilişkin değerlendirmelerinde en sık dile getirilen kodlar “gastronomi”, 

“Mordoğan”, “Ödemiş”, manzara”, “eğlence”, “koylar”, “Karaburun” 

kodların olduğu görülmektedir.  
Grafik 1 katılımcılara yöneltilen “motosiklet sizin için ne ifade ediyor?” 

soruna verdirilen cevapların kodlanması ve bu kodlamaların istatistiksel 

olarak dağılımı göstermektedir. 
 

Grafik 1: Motosiklet ne ifade ediyor? 

 

Grafik 1’de de görüldüğü üzere katılımcıların büyük bir çoğunluğu 

motosikleti özgürlük ile ilişkilendirmektedir. Bu durum motosiklet 
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kullanımının sürüş teorisyenleri tarafından ifade edilen seçim özgürlüğü ile 

bağlantılıdır (Shih,2006). 
Grafik 2’de katılımcılara yöneltilen “motosiklet kullanma amacınız 

nedir?” soruna verdirilen cevapların kodlanması ve bu kodlamaların 

istatistiksel olarak dağılımı gösterilmektedir. 

 

 

 

 

Grafik 2: Motosiklet Kullanma Amacınız Nedir? 

 

Grafik 2’de de görüldüğü üzere katılımcılar motosiklet kullanma 

amacını gezi, eğlence, keyif olarak tanımlamaktadırlar. 

Grafik 3’te katılımcılara yöneltilen “motosiklet turuna çıkma nedeniz 

nedir?” soruna verdirilen cevapların kodlanması ve bu kodlamaların 

istatistiksel olarak dağılımı gösterilmektedir. 

Grafik 3: Motosiklet Turuna Çıkma Nedenleri 
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Grafik 3’te katılımcıların bir motosiklet turuna katılmalarının nedenleri 

gösterilmektedir. Buna göre katılımcılar keşfetmek, sosyalleşmek, doğayı 

hissetmek ve bir grubun parçası olarak birlikte hareket etme isteğiyle 

motosiklet turlarına katılmaktadırlar. Bu amaçlarla hareket eden 

katılımcıların İzmir’de en sık gittikleri rotaların hangileri olduğu Grafik 4 

da gösterilmektedir. 

Grafik 4: İzmir Motosiklet Rotaları 

 

Grafik 4’te da görüldüğü üzere katılımcılar tarafından İzmir’de en sık 

gidilen rotalar sırasıyla Ödemiş, Karaburun, Foça, Birgi, Erythrai Antik 

Kenti, Çeşme, Bayındır’dır. Katılımcıların bir rotadan beklentilerine ilişkin 

verdikleri cevaplar Grafik 5’te gösterilmektedir. 

Grafik 5: Rota Beklentileri  
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Grafik 5’e göre katılımcıların bir motosiklet rotasından beklentilerinin 

büyük çoğunluğu rota üzerinde tarihi ve kültürel varlıkların olması, yolların 

hafif virajlı olması, manzara ve keyifli bir sürüş deneyiminden 

oluşmaktadır.  

Grafik 6’da katılımcıların İzmir motosiklet rotalarının avantajlarına 

yönelik verdikleri cevaplar ve istatistikler yer almaktadır. 

Grafik 6: İzmir Motosiklet Rotası Avantajları 

 

Katılımcılar İzmir motosiklet rotasının avantajlarını dağ rotası, deniz 

rotası gibi çeşitliğe sahip olması, rotaların ulaşılabilir olması, doğal 

güzellikleri, iklim koşullarının 12 ay motosiklet turu yapmaya elverişli 

olması, keyifli virajlara sahip olması şeklinde sıralamaktadırlar. Grafik 

7’de katılımcıların İzmir motosiklet rotasının dezavantajlarına yönelik 

verdikleri cevaplar ve istatistikler yer almaktadır. 
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Grafik 7: İzmir Motosiklet Rotası Dezavantajları 

 

Grafik 7’de de görüldüğü üzere katılımcılar İzmir motosiklet rotasının 

tanıtım yönünden eksik olduğunu düşünmektedirler. Katılımcıların İzmir 

motosiklet rotalarının geliştirilmesine yönelik yapmış olduğu öneriler 

Grafik 8’de görülmektedir. 

Grafik 8: Öneriler 

 

Grafik 8’de katılımcılar tarafından İzmir motosiklet rotalarının 

geliştirmesine yönelik önerilerin kamp alanlarının düzenlenmesi, 

motosiklet festivallerinin yapılması, ilgili kurum, kuruluş ve derneklerin 

bir araya gelmesi, rotaların tanıtımının yapılması, kamu desteğinin 

alınması şeklinde sıralandığı görülmektedir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bireylerin turizm faaliyetlerine katılım şekillerini ve katılım 

motivasyonlarını belirlemeye dönük olarak ön plana çıkan kuramların, 

İzmir motosiklet rotalarını kullanan turistlere yönelik araştırma sonuçları 

ile paralellik gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda ilk olarak 

Crompton, (1979) tarafından geliştirilen, itme-çekme faktörleri kuramı 

çerçevesinde, katılımcıları İzmir motosiklet rotalarını tercih etmeye ve 

dolayısıyla motosiklet ile turistik seyahate iten ana faktörlerin; nitelikli bir 

grubun üyesi olma yoluyla sosyalleşme, eğlence, keşif, gezi ve keyif 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum aynı zamanda etkinlik kuramı ile de 

örtüşmektedir. Etkinlik kuramına göre, bireylerin önemli ya da farklı 

görülen etkinliklere ve amaçlara yoğunlaşması, mutluluğa erişmelerini 

sağlamakta, bu tür etkinliklerin beceri gerektirmesi yaşam doyumlarını 

doğru orantılı artırmaktadır (Diener, 1984). Elde edilen bulgulara göre, 

motosiklet aktivitelerine katılan bireylerin elde ettiği, zorluklarla mücadele 

etme ve özgürlük hissinin, yüksek miktarda tatmin ve mutluluk verdiği 

tespit edilmiş, motosiklet etkinliklerine ve düzenlenen turlara katılımın 

bireylerde olumlu yönde heyecan oluşturduğu belirlenmiştir.  
Buradan hareketle seçim özgürlüğü kuramında da belirtildiği gibi, 

genelden farklı olarak ve dolayısıyla farklılıklar taşıyan bir grubun üyesi 

olarak yapılan her aktivitede amaca ulaşmak için harcanan çaba bireylere 

yüksek miktarda özgürlük, keyif, heyecan ve bunlarla bağlantılı olarak 

yaşam doyumu sağlamaktadır (Scitovsky, 1976). Bu nedenle motosiklet 

aktivitelerine katılım ile mutluluk arasında doğru yönde bir korelasyon 
ortaya çıkmaktadır.  

Araştırmaya katılan bireylerin ihtiyaç ve amaçlarına yönelik belli bir 

noktaya erişebilmeleri ise Maslow’un (1943) ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer 

alan kendini gerçekleştirme basamağına karşılık gelmektedir. Motosiklet 

kullanıcılarının, ekonomik gelirleri, eğitim düzeyleri, motosiklet 

aktivitelerine katılım amaçları, hisleri, motosikletin hayatlarına etkisi, tur 

rotalarına yönelik beklentileri ve erişme düzeyleri, özelde İzmir motosiklet 

rotalarına, genelde ise motosikletle turizm faaliyetlerine ilişkin tatmin 

düzeylerini yükseltmektedir. 
Yapılan görüşmeler neticesinde, motosiklet aktivitelerinin çoğunlukla, 

doğaya yakın olma, stresten uzaklaşma, eğlenme, özgür hissetme, bir 

grubun üyesi olma ve heyecan arayışı amacı taşıdığı; bazı bireyler içinse 

zamanla hayatlarında taşıdığı anlamın farklılaştığı ve ciddi serbest zaman 

aktivitesi haline dönüştüğü görülmektedir.  İnsanların motivasyonlarına 

göre doğa, sportif, gastronomi ve kültür temelli sosyal amaçlarla 

yaygınlaşan motosiklet aktiviteleri, rotaların genişletilmesiyle birçok 

destinasyonda ön plana çıkmakta, motosikletin merkezde olduğu 

etkinlikler yapılabilecek alanlara yönelik projeler geliştirilmektedir. 
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Motosikletin ve onu oluşturan unsurların ön plana çıkması, bir boş zaman 

aktivitesi olarak motosikletle seyahat eden bireylerin motivasyonlarını, ilgi 

düzeylerini, yaşam doyumlarını belirlemeye yönelik çalışmaların 

artmasına da olanak sağlamıştır. Gelişmiş toplumlarda insanların günlük 

hayatlarında maceraya yönelik sportif aktiviteleri tercih etmeleri ve 
zamanla artarak turistik faaliyetler arasında motosiklet seyahatlerine 

katılım sağlamaları, fiziksel faydanın yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe 

yönelik de atılan önemli bir adımdır. Çünkü günümüz yeni turist profili, 

ruh ve beden sağlığına önem veren, spor yapma, doğaya yakın olma, yeni 

ve farklı insanlarla oluşturulan nitelikli ve amaçlı grupların üyesi olma 

isteklerini gerçekleştirme arzusundayken, yaşadığı çevreye faydalı olmaya 

ve zarar vermemeye de dikkat etmektedir.   
Bu çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda İzmir ilinin mevcut 

haliyle motosikletle seyahat eden turistler için önemli bir destinasyon olma 

yolunda ilerlediğini belirtmek mümkündür. Fakat araştırma bulguları da 

göstermektedir ki motosikletle seyahat için önemli rotalar barındıran 

İzmir’in alt ve üst yapı ile reklam ve tanıtım gibi önemli aşamaları henüz 

tamamlayamadığı görülmektedir. Bu aşamaların kat edilmesi özel 

sektörden kamuya, turizm faaliyetlerini etkileyen ve bu faaliyetlerden 

etkilenen tüm paydaşların etkin iş birliği ile mümkündür ki araştırma 

sonuçları da bunu yüksek oranda desteklemektedir. 
Bu çalışma İzmir’de yer alan çeşitli motosiklet rotalarını kullanan 15 

kişi ile sınırlıdır. Gelecek araştırmalarda örneklemin daha geniş tutulması, 

motosikletle seyahat eden bireylerin ilgi düzeyleri, motivasyonları ve 

benzer destinasyonlarla rekabette ayakta kalabilmek ve öne geçebilmek 

için uygulanması gereken politikaların belirlenebilmesi açısından 

önemlidir. Özelde İzmir destinasyonunun mevcut rotaların niteliğinin 

artırılması ve tanıtımı, yeni rotalar oluşturularak tur alternatiflerinin 

atılması açısından önemli adımlar atılmasını sağlayacaktır.   
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ÖZET 
Turizm endüstrisi bağlamında yerel halk, bir destinasyonda turizmin 

gelişim gösterip varlığını sürdürmesine etki etmesinin yanı sıra, kendi 

kültürel değerleri ve sektör çerçevesinde sunduğu hizmetler aracılığıyla 

turistlerin seyahat deneyimlerini etkilemektedir.  Bu nedenle, yerel halkın 

turizm faaliyetlerine ve turistlere yönelik olumlu tavır sergilemeleri son 

derece önem arz etmektedir. Ayrıca bu durum sürdürülebilir turizm 

planlaması bakımından göz ardı edilmemesi gereken bir gerçektir. Turizm 

literatüründe yerel halkı konu alan çalışmalar alanyazındaki birçok 

araştırmacının ilgisini çekmesine rağmen, bu alanda yapılan bibliyometrik 

çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu bilgiden hareketle, araştırmanın 

amacı turizm alanında yayınlanmış yerel halk çalışmalarını entelektüel 

açıdan incelemektir.  Belirlenen kriterler çerçevesinde turizm literatürü 

dâhilinde yapılan araştırma kapsamında son otuz yıl içinde yayınlanmış, 

“yerel halk” ve ilişkili kavramların kullanıldığı toplam 953 çalışmaya 

ulaşılmıştır. Dâhil etme ve hariç tutma kriterleri çerçevesinde 873 çalışma 

incelenmiştir. Esas itibariyle çalışmanın turizm sektörünün birincil 

paydaşlarından biri olarak kabul edilen yerel halk üzerine odaklanması 

araştırmanın önemini ortaya çıkarmaktadır. Verilerin analizinde R istatistik 
yazılımı kullanılmıştır.  Ele alınan çalışmaların genel betimsel yapısının 

yanı sıra entelektüel yapısını ortaya çıkarmaya yönelik analizler 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda elde edilen bulgular doğrultusunda 
araştırmacıların entelektüel bilgi birikimine başvurmalarının önemli 

olduğu ve eş yazar sayısının artırılması alanyazına zenginlik katacağına 

yönelik bir takım teorik ve pratik öneriler getirilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Yerel halk, entelektüel bilgi birikimi, bibliyometrik 
analiz, bibliometrix. 
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A BIBLIOMETRIC ANALYSIS REGARDING THE 
INTELLECTUAL STRUCTURE OF LOCAL PEOPLE ORIENTED 

STUDIES IN TOURISM 

ABSTRACT 
Local people, within the context of the tourism industry, do not only affect 
the development and survival of tourism in a destination, but also the travel 
experiences of tourists by means of the services they offer within the 
framework their cultural values and the tourism sector. For this reason, it 
is of paramount importance for the local people to have a positive attitude 
towards the tourism activities and tourists. Besides, this issue is a fact that 
should not be ignored in terms of sustainable tourism planning. Although 
the studies on local people in the tourism literature attract the attention of 
many researchers, bibliometric studies in this field are almost non-existent. 
In the light of this information, the primary objective of the research is to 
examine the local people studies published in the field of tourism from an 
intellectual point of view. Considering the framework of the determined 
criteria within the context of tourism literature regarding the research, a 
total of 953 studies published in the last thirty years, in which "local 
people" and related concepts were used, have been reached. Subsequently, 
873 studies have been examined on the basis of inclusion and exclusion 
criteria. In essence, the focus of the study on local people, who are accepted 
as one of the primary stakeholders of the tourism sector, reveals the 
importance of the research. The research data has been analyzed by means 
of R statistics software. In addition to analyzing the the general descriptive 
structure of the studies discussed, the necessary analyzes have also been 
carried out to ascertain the intellectual structure. As a consequence, in 
accordance with the findings obtained, a number of important theoretical 
and practical implications have been made that will enrich the literature 
such as the researchers’ applying to intellectual knowledge and increasing 

the number of co-authors.  
Keywords: Local people, intellectual knowledge accumulation, 
bibliometric analysis, bibliometrix. 

 

1.GİRİŞ 
Günümüzde turizmin sadece seyahat etmenin ve yeni maceralar 

yaşamanın çok daha ötesinde bir sektör haline geldiği ifade edilebilir. 

Esasen, turizm sektörü içinde bulunan paydaşları ve bu paydaşlar arasında 

meydana gelen çarpan etkisiyle tüm dünyanın ekonomik, sosyal, kültürel 

ve çevresel işleyişine ciddi oranda etki etmektedir. Milli ve yerel 

ekonomilere sağladığı katkılar, toplumların entegrasyonu ve kültürel 

etkileşim adına sebep olduğu olgular ve çevresel açıdan yaşanan değişim 
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ve gelişime etkisi sektörün iyiden iyiye mercek altına alınmasını 

sağlamıştır. Turizm sektörünün sürdürülebilir olması ve sürdürülebilir 

etkiler ortaya koyabilmesi bakımından sektör paydaşlarının önemi daha iyi 

anlaşılmaktadır. 
Turizm sektörünün önemli ve en etkin paydaşlarından biri olan yerel 

halk, turizmin uzun soluklu olabilmesi ve gerçekçi hedefler belirleyip bu 

hedeflere ulaşmasında kilit konumdadır (Eligh, Welford&Ytterhus, 2002). 

Bu zamana kadar turizmin yerel halkla olan ilişkisi çerçevesinde turizmin 

gelişim sürecini ele alan Doxey (1975), Butler (1980), ve Ap (1992) gibi 
pek çok teori ortaya atılmış ve yerel halk turizm ilişkisine kaynaklık 

etmiştir. Bu çerçevede yerel halkın turizm sektörü açısından son derece 

önemli olduğunun vurgulanması yanlış olmayacaktır. Aynı şekilde 

turizmin sektörel çıktıları yerel halk için çok önemlidir. Bu doğrultuda 

uzun yıllardır turizm ve yerel halk ilişkisine odaklanan araştırmacılar, 

konuya oldukça farklı açılardan bakarak çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir 

(Sheldon & Var, 1984; Weaver & Lawton, 2001; Gürsoy, Jurowski & 
Uysal, 2002; Ko & Stewart, 2002; McGehee & Andereck, 2004; Huh & 
Vogt, 2008; Trentelman, 2009; Nunkoo & Ramkissoon, 2011; Ward & 
Berno, 2011; Munhurrun & Naidoo, 2011; Sharpley, 2014; Turner vd., 
2014; Pratt, 2015; Woo, Kim, & Uysal, 2015; Rasoolimanesh vd., 2017). 

Yapılan bu çalışmanın amacı yöre halkının turizme olan etkilerine ve 

turizm yöre halkı ilişkisine dair yapılmış olan çalışmaların entelektüel 

birikimini bibliyometrik açıdan incelemektir. Literatür incelendiğinde, 

yukarıda da belirtildiği gibi yerel halk ve turizm bağlamında çok fazla 

çalışma yapıldığını görmekteyiz ancak bu çerçevede yapılan çalışmaların 

bibliyometrik açıdan değerlendirmesini yapan çalışmaların yetersiz olması 

bu çalışmanın başlıca yola çıkış noktasını oluşturmuştur. Dolayısıyla, 
ortaya koyduğu sonuçlar itibariyle bu çalışmanın literatürde önemli bir 

boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.   

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Literatürde, yerel halk turizm ilişkisi uzun zamandır araştırmacıların 

dikkatini çeken konulardan birisidir. Zira unutulmamalıdır ki bir 

destinasyonda yerel halkın turizmin tüm süreçlerine etkin ve aktif katılımı 

olmadan, o destinasyonda turizmin varlığının uzun soluklu olmasından 

bahsetmek mümkün değildir.  Yapılan çalışmalar turizmin yerel halkın 

yaşamını her açıdan etkilediğine dikkat çekmektedir. Örneğin, Nunkoo ve 

Ramkissoon (2011) çalışmalarında öre halkının turizme yönelik olumlu bir 

bakış açısı geliştirmesinin turizmden olumlu yönde etkilenmelerine 

bağlarken, Weaver ve Lawton (2001) ise destinasyonda ikamet eden 
insanların o destinasyona gelen turistlerle yaşadıkları etkileşim düzeyine 

odaklanmaktadır. Bu çalışmalara paralel olarak, Latkova ve Vogt (2012) 
yerel halkın turizmden elde edecekleri kazancın onların turizm sektörüne 
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yaklaşımlarında etkili olduğunun altını çizmektedir. Bunların dışında 

yapılan çalışmaların, turizmin ortaya koyduğu etkiler neticesinde yerel 

halkın yaşam yeri bağlılığına ve destinasyona dair olumlu bir imaj 

geliştirmelerine de etki ettiğini belirtmektedir (Rasoolimanesh vd., 2017). 
Turizm sektörünün belli başlı paydaşlarının gösterildiği Şekil 1 ‘de, 

sektörün varlığının pek çok paydaşa bağlı olduğu görülmektedir. Söz 

konusu paydaşların her birinin sektörün geleceği adına önemli olduğu 

ortadadır ancak bu çalışmanın öncelikli hedefi turizmin en önemli 

paydaşlarından biri olan yerel halkın sektörle sahip olduğu ilişkiye 

odaklanan çalışmaları bibliyometrik açıdan incelemektir.  

Şekil 1: Turizmin Paydaşları 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Kaynak: (Sautter & Leisen, 1999) 

Bir destinasyonda turizmin ortaya koyduğu gelişim ve ilerlemeye 

paralel olarak yerel halk adına yeni istihdam olanaklarının ortaya çıkması, 

sadece sektörde görev alan bireylerin değil toplumun tüm kesinlerinin 

ekonomik, sosyal ve kültürel olarak bu değişimden etkilenmeleri sektörün 

ne denli önemli hale geldiğini ve yerel halkın bu açıdan son derece önemli 

olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda; bazı araştırmacılar tarafından 
çağımızda yerel halkın da turizm sektörünün gelişimi ve etkileri konusunda 

oldukça bilinçlendiği ifade edilmektedir (Shahzad, Shahbaz, Ferrer, & 

Kumar, 2017). 
Tüm bu noktalar dikkate alındığında yerel halkın turizm sektörü 

açısından ve turizm sektörünün de yerel halk açısından ne denli önem arz 
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odaklanması ayrı bir anlam taşımaktadır. Nitekim, bu çalışma konu alınan 

dönemde turizm ve konaklama endüstrisi çerçevesinde yerel halkı konu 

alan çalışmaların hangi çerçevede gerçekleştirildiğini, nelere 

odaklandığını, konuya ne tür yenilikler getirdiğini, en çok hangi temaların 

işlendiğini, araştırmacıların konuyu ele alırken en fazla hangi anahtar 

kelimeleri tercih ettiklerini belirlemeyi amaçlamıştır. 
Bunun yanı sıra, yapılan çalışmaların genel bir tablosunun 

oluşturulmasının sektör açısından ele alınmayan ya da göz ardı edilen 

konuların da tespit edilebilmesi adına araştırmacılara ışık tutacağına 

inanılmaktadır. Ayrıca araştırmada, bu alanda çalışma yapan 

akademisyenlerin çalışmalarında birbirlerinden ne boyutta etkilendikleri ve 
ilham aldıkları da ortaya çıkarılarak derinlemesine bir araştırma yapılması 

amaçlanmaktadır.  

3. YÖNTEM 
Çalışmada kullanılan bibliyometrik analiz, alanyazındaki gelişmeleri 

tespit etmeyi amaçlayan ve sıklıkla kullanılan bir araştırma yöntemidir 

(Dereli vd., 2011). Bibliyometrik teknikleriyle hem nicel hem de nitel 
verilere yönelik analizler gerçekleştirmek mümkündür. Çalışmada R’da 
alan bibliometrix (Aria ve Cuccurullo, 2017) paketi tercih edilmiştir. 
Raporlamalar “Shiny” aracılığıyla elde edilmiştir. Turizm alanında 

yayınlanmış yerel halk çalışmalarına erişmek için aşağıdaki dahil etme ve 

hariç tutma kriterleri baz alınmıştır.  
 İngilizce dilinde yayınlanan 
 WoS veri tabanında yayınlanan 
 Makale, bildiri ve derleme formatında yayınlanan 
 Meta verilerinde yerel halkla ilişkili kelimeler barındıran  
 “Hospitality Leisure Sport Tourism” Kategorisinde listelenen 

yayınlar. 

WoS veri tabanında arama yapılırken aşağıdaki arama parametresi 

kullanılmıştır; 
(ALL=("local people")) AND (ALL=(“local residen*”)) AND 

TASCA==("HOSPITALITY LEISURE SPORT TOURISM") AND 
LA==("ENGLISH"))  

Böylece 1.07.2022 tarihinde yapılan aramada “yerel halk” ve ilişkili 

kavramların geçtiği ve Turizm alanında yazılmış 953 yayın elde edilmiştir. 
Çalışmalar makale, bildiri ve derleme türüne göre süzülmüştür. Elde edilen 
873 çalışmanın betimsel yapısının yanı sıra entelektüel yapısını ortaya 

çıkarmaya yönelik analizler gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). 

 

 



740 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
4.1. Yerel Halk Çalışmalarının Genel Yapısı 

Yerel halk kavramı Web of Science turizm kategorisindeki çalışmalara 

1992 yılından itibaren dahil olmaya başlamıştır. Bu bakımdan WoS veri 

tabanında entelektüel birikimin 30 yıl üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. 
Veritabanında yer alan yayınların 178 farklı kaynakta yer aldığı ve yayın 

başına 19,23 gibi görece yüksek bir atıf alındığı anlaşılmaktadır. Alanın 30 
yıl üzerindeki mazisine rağmen, çalışmaların 6,55 yaş ortalamasına sahip 

olduğu görülür. Bu durum yıllık %13,44’lük büyüme oranı ile ilgilidir. 
Çalışmaların referans aldığı entelektüel birikimin (referans) toplamı 

33489’dur. Toplam 1740 yazar, 2705 farklı anahtar kelimeyi yayınlarında 

kullanmışlardır. Entelektüel birikimi ifade eden önemli kavramlardan biri 

Keywords-Plus’tır. Zira Keywords-Plus refere edilen yayınların 

başlıklarından elde edilen farklı kelimelerdir. Bu verisetinde Keywords 
Plus sayısı ise 1128’dir. Toplam 873 makalenin yaklaşık %26’sını (f=225) 
tek yazarlı olarak yayınlanmıştır. Ortalama eş-yazar sayısı 2,37’dir. Ayrıca 

yayınlardaki uluslararasılık oranının yaklaşık %28 olduğu görülmektedir 

(Tablo 1). 

Tablo 1. Turizmde Yerel Halk Çalışmalarının Genel Yapısı 
Kategori Açıklama Frekans 
Genel 
Betimsel 
Bilgiler 

Çalışma Aralığı 1992:2022 
Kaynak Sayısı (Dergi, Konferans vb.) 178 
Çalışma Sayısı 873 
Yıllık Büyüme Oranı 13,44 
Ortalama Yayın Yaşı 6,55 
Yayın Başına Ortalama Atıf 19,23 
Referanslar 33489 
Keywords-Plus 1128 
Anahtar Kelime 2705 

Yazarlar 
Hakkında 

Betimsel 
Veriler 

Yazar Sayısı 1740 
Tek Yazarlı Çalışmaların Yazar sayısı 202 
Tek Yazarlı Çalışmalar 225 
Çalışma Başına Eşyazar Oranı 2,37 
Uluslararası Eş-Yazarlılık Oranı 27,72 

Yayın 

Türleri 
Makale 756 
Bildiri 101 
Derleme 16 
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4.2. Turizmde Yerel Halk Çalışmalarının Entelektüel Görünümü 
Araştırmalarda entelektüel birikimi temsil eden referans yapılarını 

incelemek ve bu referans yapılarının araştırma yazarları ve keywords-plus 
kapsamında değerlendirmesini yapmak için üç-alan diyagramı 

kullanılmıştır. Şeklin sol tarafında yayınların atıf yaptığı “entelektüel 

birikimler (referanslar)”, orta kısmında “yazarlar”, sağda “Keywords Plus” 

kavramları yer almaktadır. (Şekil 3). Üç-Alan diyagramında her alanda 20 

etkin birim ele alınmaktadır. Diyagramındaki kutucuklar büyüdükçe 

birimin etkinliğine, bağlantılar kalınlaştıkça ilişki sayısının çokluğuna 

işaret edilmektedir. Örneğin Prof. Dr. Doğan Gürsoy entelektüel olarak en 

çok kendi çalışmalarındaki birikimlerden faydalanmış ve en çok “attitudes 
(tutumlar)”, “tourism (turizm)”, “perceptions (algılar)” gibi kavramlardan 
destek almıştır (Şekil 1). 

Şekil 1. Üç Alan Diyagramı 

 

Yönelim analizlerinden en bilindik olanı “trend-topics” analizidir. Bu 

analizle yıllar içerisinde hangi anahtar kavramların ön planda olduğu 

hesaplanmaktadır. Analiz birimi olarak keywords-plus kullanılmış ve 

çalışmaların kaynakçalarındaki başlıklarında geçen kavramlar 

incelenmiştir. Son yıllarda öne çıkan kavramların “social identity (sosyal 

kimlik)”, “organizations (örgütler)”, “fifa world cup (fifa dünya kupası)”, 

“sustainable tourism (sürdürülebilir turizm)”, “experiences (deneyimler)”, 

“performance (performans)” olduğu görülmüştür. Perceived impacts 

(algılanan etkiler), geography (coğrafya), opinions (görüşler) ve wildlife 
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(vahşi yaşam) ise geçmişte önemli kavramlar olmasına rağmen günümüzde 

önemini yitirmiştir (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Entelektüel Birikimin Yıllara Göre Yönelimi 

 

Yazarların incelenen veri setinde birlikte atıf alma durumlarını 

incelemek için eş-atıf (co-citation) ağı oluşturulmuştur. Bu analiz iki ve 

daha fazla yazarın diğer yayınlarda birlikte kaynak gösterilmesini temel 

almaktadır. Böylece alanyazının entelektüel birikimine yön veren 

yazarların etki büyüklükleri bir ağ üzerinde gösterilmektedir (Şekil 3). 
Şekil 3 incelendiğinde 2 farklı kümenin oluştuğu görülmektedir. Kümeler 
aynı renkteki düğümlerden (node) oluşmaktadır. Bu kümelerin oluşumu ise 

düğümlerin birbirleriyle bağlantı (edges) kurmasıyla ilgilidir. Her bir 
bağlantı kaynakçalarda birlikte atıf alma sayısına göre kalınlaşmaktadır. 

Kaynakçalarda daha çok yer alan yayınların düğümleri ise büyümektedir. 

Kırmızı küme incelendiğin 1992 yılında John Ap tarafından yazılan 

makalenin (Ap, 1992) en etkin eleman (arasındalık = 62,26) olduğu 

görülmektedir. Benzer şekilde mavi küme incelendiğinde Kathleen L. 
Andereck, Karin M. Valentine, Richard C. Knopf ve Christine A. Vogt’un 

en etkin (arasındalık = 65,17) makaleyi (Andereck vd., 2015) yazdıkları 

görülmektedir. Ayrıca iki küme farklılaşan iki entelektüel ekolü de temsil 

etmektedir.  
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Şekil 3. Eş-Atıf Analizi 

 

Doğrudan Atıf analizi entelektüel yapının tarihsel sürecini 

resmetmektedir. Analizde araştırmacıların tarihi bir kesitte hangi 

araştırmacıları ne ölçüde etkilediği görselleştirilmektedir. Bulgular 
incelendiğinde bazı araştırmacıların yaptıkları yayınların yıllar sonra bile 

diğer yayınları doğrudan etkilediği gözlemlenmiştir. Örneğin “A matrix 

model for resident attitudes and behaviours in a rapidly changing tourist 
area” (Carmichael, 2000) başlıklı yayının, 14 sene sonraki “Host 

perceptions of tourism: A review of the research” başlıklı yayını (Sharpley, 

2014) etkilediği görülebilmektedir. Benzer biçimde aynı renkteki düğümler 

ve bağlantılar takip edilerek soldan sağa etki durumları tespit 
edilebilmektedir. 

 

 

 



744 

 

Şekil 4. Doğrudan Atıf Analizi 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışmada turizm alanyazınında yapılan yerel halk konulu çalışmalar 

entelektüel bilgi birikimi bağlamında kapsamlı olarak incelenmiştir. 

Literatürde benzer çalışmaların yetersiz olması ya da entelektüel bilgi 

birikimini spesifik olarak ele alan çalışmaların yokluğu bu çalışmayı son 

derece önemli kılmaktadır. Çalışmanın ortaya koyduğu sonuçlar itibariyle 

alanyazındaki ilgili boşluğa panoramik bir bakış açısı sunacağı 

düşünülmektedir.    
Araştırma sonunda bir takım kuramsal ve literatüre yönelik kavramsal 

bulgulara ulaşılmıştır.  Söz gelimi, konu uzun zamandır çalışılmasına 

rağmen hala araştırmacıların ilgisini çekmekte ve oldukça yüksek oranda 

atıf almaktadır. Zira alanyazına sunulan bir yayın ortalama 19 üzerinde atıf 

almaktadır. Ayrıca, bu alanda yapılan ilk yayınlar 1992 yılından itibaren 

indeksli veritabanlarına dahil edilmiştir. Bu bakımdan, 30 yıl üzerinde bir 

geçmişe sahip olmasına rağmen, konu araştırmacıların ilgisini çekmeye 

devam etmektedir. Bu durum yapılan çalışmaların ortalama yıllık büyüme 

oranıyla (%13,44) da tespit edilmiştir. İlginin yüksek olmasına rağmen, eş-
yazarlılık sayısının görece düşük ve tek yazarlı çalışmaların sayısının 

yüksek olması bilimsel üretkenliği azaltabilecek sebepler arasında 

sayılabilir. Bunun yanı sıra, tek yazarlı çalışma oranının yüksek olması, 

konunun yüksek ölçüde teknik bilgi birikimine ihtiyaç duyulmadığına ve 

entelektüel desteklerin güçlü olduğuna işaret ediyor olabilir.  Araştırma 

sunucunda elde edilen bir diğer bulgu, kendi entelektüel birikimlerine 
başvuran etkin yazarların mevcut olduğudur. Dahası, yapılan eş-atıf 



745 

analizlerinde entelektüel ekollerin ayrımının iki farklı küme ile 

keskinleşmeye başladığı tespit edilmiştir.   
Bu çalışma, yöntemsel olarak bibliyometrik haritalama ve bilgilere 

başvursa da analiz biriminde keywords-plus kullanmıştır. Eş-atıf ve 

doğrudan atıf analizleriyle kaynakçalar incelenmiştir. Böylece, 

çalışmaların başvurduğu entelektüel birikim belirlenmiştir. Konuya bu 

açıdan yaklaşılmasının Türk turizm alanyazınına yöntem bakımından katkı 

sunacağı öngörülmektedir.     
Teorik katkının yanı sıra, hangi entelektüel bilgi birikiminin gelişim 

gösterdiği, hangilerinin gücünü kaybettiği sektör temsilcileri ve kamu 

paydaşları için bir veri niteliğindedir. Ayrıca, üç-alan diyagramında yapılan 

analizin sektör tarafından değerlendirilmesi önerilmektedir. Etkin 
akademisyen ve ekollerin keşfedilmesi, akademi ve diğer ilgili paydaşlar 

arasındaki işbirliğinin güçlenmesine olanak sağlayabilir.     
Yapılan çalışma kapsamında diğer araştırmacılar için birtakım 

önerilerin yanı sıra birtakım kısıtlar da bulunmaktadır. Bunlardan ilki 
araştırmanın tek bir (WoS) veri tabanında yer alan çalışmaları 

değerlendirmesidir. İkincisi sadece İngilizce olarak kaleme alınmış 

çalışmalar incelenmiştir. İleri tarihlerde yapılacak araştırmalar hem farklı 

veri tabanlarını hem de farklı dil ve türdeki yayınları ele alabilir. Ayrıca bu 
çalışmanın temel amacı entelektüel yapının keşfini ortaya çıkarmaktır. Bu 

bakımdan üçüncü bir kısıt olarak sadece entelektüel yapıya yönelik 

bibliyometrik teknikler uygulanmıştır. Bibliyometrik araştırmalar doğası 

gereği bazı bilgileri keşfetmekte yetersiz kalabilir. Zira bibliyometrik 

araştırmalar çok detaylı bir fotoğraftan ziyade daha geniş bir panoramik 
fotoğraf sunmayı hedeflemektedir. Son kısıt ise araştırmanın sistematik bir 
sentez barındırmamasıdır. Çalışma daha geniş bir çerçeveden entelektüel 

yapıya yönelik iç görü sunmuştur. 
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ÖZET 
Turizm, ülkelere sağladığı önemli ekonomik katkılarının yanı sıra 

sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğini 

sağlama potansiyeli açısından da öncü bir sektördür. E-spor yarattığı turizm 

geliri potansiyeli ile bugün birçok destinasyonun ilgisini çekmektedir. 

Araştırmanın temel amacı “e-spor” ve “cinsiyet” kavramlarına ilişkin 

uluslararası alan yazında yayınlanan çalışmaların belirli kriterlere göre 

incelenmesidir. Araştırma amacına uygun olarak bibliyometrik analiz 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, “e-spor” ve “toplumsal cinsiyet” 
kavramlarına ilişkin 14.09.2022 tarihinde Scopus veri tabanında arama 
“başlık- özet- anahtar kelimeler” şeklinde gerçekleştirilmiş ve 30 adet 

çalışma analiz kapsamında ele alınmıştır. Ele alınan 30 çalışma türlerine, 

yayın yıllarına, ülkelerine, anahtar kelimelerine, türlerine, yayıncı ve 

kaynaklarına göre incelenmiştir. Çalışmaların içerikleri incelendiğinde 
sadece 10 tanesinin doğrudan e-spor ve cinsiyet konusu ile ilgili olduğu 

görülmüştür. 10 çalışmadan ise 7’si e-spor sektöründe cinsiyet eşitliği, 
kadınların e-spor ve çevrimiçi oyun sektöründe karşılaştığı sorunlarla 
ilgilidir.  
Anahtar Kelimeler: E-spor, e-spor turizmi, toplumsal cinsiyet, cinsiyet 
eşitliği. 

AN EXAMINATION OF GENDER RESEARCH WITHIN THE 
SCOPE OF E-SPORTS 

ABSTRACT 
Tourism is a pioneering sector in terms of its potential to ensure gender 
equality within the scope of sustainable development goals, as well as its 
significant economic contributions to countries. Today, e-sports attracts the 
attention of many destinations with the tourism income potential it creates. 

mailto:serdar.blbl99@gmail.com
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The main purpose of the research is to examine the studies published in the 
international literature on the concepts of "e-sports" and "gender" 
according to certain criteria. In accordance with the purpose of the research, 
bibliometric analysis method was used. In the research, the search was 
carried out in the Scopus database on 14.09.2022 regarding the concepts of 
"e-sports" and "gender", and 30 studies were handled within the scope of 
the analysis. 30 studies were examined according to their types, publication 
years, countries, keywords, genres, publishers and sources. When the 
contents of the studies were examined, it was seen that only 10 of them 
were directly related to e-sports and gender. Out of 10 studies, 7 are related 
to gender equality in the e-sports industry, and the problems women face 
in the e-sports and online gaming industry. 
Keywords: E-sports, e-sports tourism, gender, gender equality 

1. GİRİŞ 
Sadece turizm için değil, aynı zamanda uluslararası kabul görmüş birçok 

kalkınma hedefi için de toplumsal cinsiyet eşitliliği konusu “Cinsiyet 

eşitliğini teşvik etmek ve kadınları güçlendirmek”, sürdürülebilir 

kalkınmanın temel ilkelerinden biri haline gelmiştir. Turizm, doğrudan iş 

ve gelir yaratma yoluyla kadınları güçlendirebilir ve böylelikle 

sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında kadınların toplumun her 

alanına tam olarak dahil olmaları ve liderlik etmeleri için bir araç olabilir 

(UNWTO, 2019, s.172). UNWTO Turizmde Toplumsal Cinsiyet 
Raporu’nda, turizme yönelik dijital platformlarda ve teknolojik oluşumlar 

içinde kadınların yeterince temsil edilmediği vurgulanmaktadır. Küresel 
olarak, bilgi teknolojilerinde istihdam edilen kişilerin yalnızca %25'inin 

kadın olduğu ve teknoloji girişimlerinin sadece %5'inin kadınlara ait 

olduğu belirtilmiştir. Dijital turizmin sektörde daha öne çıkan bir konu 

olmasına rağmen, cinsiyet başlığı altında henüz açık bir şekilde 

araştırılmadığı da önemli bir bilgidir. Bununla birlikte, sektörde kadınların 

güçlendirilmesi için çalışan dijital turizm platformları ve teknolojik 

çözümlerin örneklerinin de olduğu belirtilmiştir (UNWTO, 2019, s.148).  
Dijitalleşen dünyada yeni bir turizm türü olarak e-spor turizmi de 

toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi açısından sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerine ulaşmada önemli bir role sahip olabilir. E-spor turizmi ile ilgili 
alan yazında çalışmalar son yıllarda gelişmeye başladığı için toplumsal 

cinsiyet konusu e-spor turizmi açısından yeterince incelenmemiştir. Bu 

çalışma, e-spor ve toplumsal cinsiyet kavramları üzerine yapılan 

çalışmaları ve bu çalışmalara ilişkin temaları çıkartarak, bundan sonra e-
spor turizmi kapsamında yapılacak araştırmalarda toplumsal cinsiyet 

konusuna dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.   
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. E-Spor Kavramı 

Elektronik spor kavramı çevrimiçi oyunların hızlı bir şekilde çoğalması 
ve çeşitli oyun turnuvalarının kullanıcılara yüksek ödül havuzları sunması 

ile büyük bir popülerlik elde etmiştir.  E-spor kavramının çıkış noktası 

1990’lı yıllara dayansa da ciddi anlamda ilk akademik çalışma Dennis 

Hemphill tarafından gerçekleştirilmiş ve kendisi bu spor türüne ‘Siber 
Spor’ adını vermiştir (Hemphill, 2005). Elektronik spor, kısaca “organize 
edilmiş video oyun yarışmaları” olarak tanımlanmaktadır (Jenny vd., 

2016). Elektronik sporun, spor olup olmadığı ise uzun yıllardır tartışılan bir 

konu olmuştur. Literatürde bu tartışmalar kapsamında spor ve e-sporun 
benzerlikleri, farklılıkları ve E-sporun daha iyi tanımlanabilmesi için çeşitli 

kavramsal çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Thiel ve John, 2018; Llorens, 

2017; Jonasson ve Thiborg, 2010; McCutcheon vd., 2018; Hebbel-Seeger, 
2012). Toplum açısından, E-spor da bir spor türü olarak kabul edilmektedir 

(Thiel ve John, 2018).   
 
 
Tablo 1. Farklı Oyunların En Yüksek Ödül Havuzuna Sahip Elektronik Spor 

Turnuvaları ve Gerçekleştirildikleri Şehirler 
OYUN TURNUVA 

İSMİ 
YIL ÖDÜL 

HAVUZU 
MİKTARI ($) 

ÜLKE – ŞEHİR 

DOTA 2 The International  2021 40 Milyon Bükreş - Romanya 
Fortnite World Cup Finals 2019 15,2 Milyon New York 

Arena Of 
Valor 

Honor of Kings  
World Champion 

Cup 

2021 7,7 Milyon Şanghay- Pekin 

PUBG PUBG Global 
Invitational Main 

Event 

2021 7 Milyon Incheon – Güney Kore 

League 
Of 

Legends 

World 
Championship 

2018 6,45 Milyon Incheon – Güney Kore 

Call Of 
Duty 

COD League 
Championship 

2020 4,6 Milyon Çevrimiçi 

Rainbow 
Six Siege 

Six Invitational 
2020 

2020 3 Milyon Montreal - Kanada 

Kaynak: esportsearnings.com (2022). Largest Overall Prize Pools in Esports. 

Ekonomik anlamda oyun yapımcılarının sahip olduğu güç, E-sporun 
devamlılığı için önemlidir. E-spor ürünleri, bu yapımcılar tarafından 

geliştirilmekte ve dağıtılmaktadır. Bu sebeple, E-sporun, yapımcı şirket 

için kâr üretmesi zorunludur, aksi taktirde E-spor ve E-sporcular varlığını 

sürdüremeyeceklerdir (Karhulahti, 2017). Dünya genelinde 
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gerçekleştirilen E-spor turnuvalarına bakıldığı zaman çok büyük bütçeler 

ayrıldığı görülmektedir. “Dota 2” isimli video oyununun 2015 ve 2021 yılı 

arasında gerçekleştirdiği altı büyük turnuvanın toplam ödül havuzu 165 

milyon dolar civarındadır (Statista, 2022). Türkiye’de E-spor, son 
zamanlarda gerçekleştirilen turnuvalar ve artan oyuncu sayıları sebebiyle 

yaygınlaşmaktadır. Fakat ülkemizde E-spor, diğer ülkelerdeki kadar 

gelişim sağlayamamıştır. 
 

Tablo 2. Türkiye’de Gerçekleşen En Büyük Elektronik Spor Etkinlikleri 

Kaynak: Yağmur Yüksel, Webtekno (2022), Türkiye'deki Espor Etkinlikleri. 
Elektronik Spor, Türkiye’de yapılan E-spor Turnuvaları, Wikipedia (2022). 
 
2.2. Toplumsal Cinsiyet 

Kadın ve erkek arasında birçok farklılık bulunmaktadır. Söz konusu 

farklılıkların bir kısmı cinsiyetten kaynaklansa da çoğu toplumsal cinsiyet 

kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır (Gözütok vd., 2017, s.1037-1038). Cole 
(2018, s.1) toplumsal cinsiyeti, “eşit olmayan güç ve kaynakların, karar 

almanın, siyasi gücün ve toplumdaki hak ve yükümlülüklerin hem özel hem 

de kamusal alanda eşitsiz dağılımını belirleyen normlarla karakterize 

edilen, kadınlar ve erkekler arasındaki kültürel kimlikler ve sosyal ilişkiler 

sistemi” şeklinde tanımlamıştır. Diğer bir ifade ile toplumsal cinsiyet 

(gender) kavramı, toplumun ve kültürün kadın veya erkek olmaya 
yüklediği anlamı ve beklentileri ifade eder (Özkılıçcı ve Uzun, 2022, s.12).  
 

OYUN TURNUVA 
İSMİ 

YIL ÖDÜL 

HAVUZU 
MİKTARI  

ÜLKE – ŞEHİR 

League of 
Legends 

Vodafone 
Freezone 

Şampiyonluk 

Ligi 

2013- 
2022  

200 Bin TL 
Civarı. 

İstanbul 

Valorant ESA Open Fire 
All Star 

2021 125 Bin TL İstanbul 

Mobile 
Legends: 

Bang Bang 

Türkiye 

Şampiyonası 
2021 150 Bin TL İstanbul 

Counter 
Strike: Global 

Offensive 

BLAST Pro 
Series: İstanbul 

2018 250 Bin $ İstanbul 

Counter 
Strike: Global 

Offensive 

INTEL ESL 
Türkiye 

Şampiyonası 

2022 100 Bin TL Türkiye 

Counter 
Strike: Global 

Offensive 

StarSeries i-
League Season 

8 

2019 500 Bin $ Belek - Antalya 
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Toplumsal cinsiyet sosyo-kültüreldir (Gültekin vd., 2003, s.1). Toplumsal 
cinsiyet temelinde ilişkiler sosyal olarak inşa edilir ve sosyalleşme süreçleri 

aracılığıyla öğrenilir. Bağlama ve zamana özeldir ayrıca zaman içerisinde 

değiştirilebilirler (UNWTO, 2019, s.160; Johnson ve Repta, 2012, s.20-21; 
Gözütok vd., 2017, s.1037-1038; Becker vd., 2017, s.136). Medya, din, 
eğitim, tıp ve diğer siyasi ve sosyal sistemler gibi kurumlar tarafından hem 

üretilir hem de şekillendirilir. Bu, derinden yerleşik ve nadiren sorgulanan, 

ancak son derece etkili bir toplumsal cinsiyet yapısı yaratır (Johnson ve 

Repta, 2012, s.21; Şentürk vd., 2021, s.465)  
Küresel düzeyde, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için çok çeşitli 

uluslararası kurumlar ve anlaşmalar bulunmaktadır (Ferguson, 2018, s.14). 
Bu anlaşmalar ve uluslararası kurumlar, toplumlarda var olan toplumsal 

cinsiyet kaynaklı eşitsizlikleri azaltmak ve sürdürülebilir kalkınmaya 

destek olmayı amaçlamaktadır. Toplumsal cinsiyet, bağlama özgü ve 

değişime tabi olsa da dünyadaki hemen hemen her toplumda erkeklere 

kadınlardan daha fazla saygı duyulur ve daha fazla güç, erişim, para, fırsat 

ve kamusal yaşamda varlık sunar (Johnson ve Repta, 2012, s.21). 

2.3. E-spor ve Toplumsal Cinsiyet  

BBC tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre en yüksek gelire sahip 

E-sporcular arasında ilk 300 içerisinde hiçbir kadın bulunmamaktadır (Zuo 
ve Williams, 2021). Bu durum, kadınların, büyük bir kitleyi temsil 

etmelerine rağmen e-sporun yarattığı ekonomiden faydalanamadıklarını 

göstermektedir. Gerçekleştirilen bir diğer çalışma ise çevrimiçi oyun 

oynayan kadınların %77’sinin hakaret ve cinsel tacize uğradıklarını 

göstermektedir (Reach3, 2021). Çevrimiçi oyunlarda kadınların bu tarz 

ayrıştırıcı hareketlere maruz kalmaları onların E-spor sektöründe başarılı 

olmalarının önüne geçtiği söylenebilir. 2020 yılında gerçekleştirilen bir 
anket çalışması oyun oynayan kadınların %44’ünün cinsiyet ayrımcılığına 

uğradığını göstermektedir. Ayrıca çalışmaya katılan kadınların %50’si 

yaşadıkları ayrımcılık ve sektörde bulunan önyargılar sebebiyle E-spor 
kariyer hedeflerinin olmadığını belirtmişlerdir (YouGov, 2020). Oyun 
dünyasının %50’sini kadınların oluşturmasına rağmen en büyük 14 oyun 

şirketinin yöneticilerinin sadece %16’sı, yönetim dışı kadrolarının ise 
sadece %24’ü kadınlardan oluşmaktadır (20First, 2020). Bu veriler ışığında 

kadınların çevrimiçi oyun sektöründe yeterince temsil edilmedikleri 
söylenebilir. Türüne bağlı olmaksızın video oyunlarının cinsiyetçi içerikler 

içerdiği, 90’lı yıllar itibariyle bu cinsiyetçi içeriklerde düşüş olduğu fakat 
hala birçok oyunda ana karakterler dahil olmak üzere birçok cinsiyetçi 

içeriğin yer aldığı görülmektedir (SooHoo, 2022).  
Ülkemizde E-spor trendini yakalamak, Türk E-sporunu ulusal ve 

uluslararası platformda temsil etmek ve E-sporcuları desteklemek adına 
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2018 yılında Türkiye E-spor Federasyonu (TESFED) kurulmuştur. 

TESFED tarafından 2019’da gerçekleştirilen çalıştayda ülkemizde lisanslı 

164’ü kadın olmak üzere toplam 2.014 e-sporcu olduğu belirtilmiştir 

(TESFED, 2019). 2020 yılında yayınlanan bir başka raporda ise Türkiye’de 

36 milyonu aşan oyuncu sayısının %45’ini kadınların oluşturduğu 

belirtilmektedir. Ülkemizde oyun oynayan toplam oyuncu sayıları arasında 
cinsiyet bağlamında yakınlık olmasına rağmen lisanslı kadın e-sporcu 
sayısı lisanslı e-sporcuların toplam sayısının %10’unu bile 

oluşturmamaktadır. 2021 Yılında ise toplam kadın oyuncu sayısı oranı 

%47’ye yükselmiş ve lisanslı kadın e-sporcu sayısı 2.467’ye toplam lisanslı 

e-sporcu sayısı ise 8.126’ya ulaşmıştır (GamingInTurkey, 2021). Bu veriler 
ışığında, 2021 yılında e-sporcular arasında cinsiyet eşitliğine bir adım daha 

yaklaşıldığı görülmektedir. 
 

3. YÖNTEM 
Araştırmada “e-spor” ve “toplumsal cinsiyet” kavramlarına ilişkin 

uluslararası alan yazında yayınlanan çalışmaların belirli parametrelere göre 

incelenmesi amaçlanmıştır. E-spor ve cinsiyet kavramlarına yönelik 

kıyaslamaların yapılması alan yazındaki birikimli bilginin yorumlanması 

gelecek çalışmalar için önem arz etmektedir. Bu nedenle, araştırmanın 
amacına uygun olarak seçilen yöntem bibliyometrik analiz yöntemidir. 

Donthu ve diğerleri (2021)’e göre bibliyometrik analiz, araştırma 

alanlarının önemli noktalarını ortaya çıkarmakta ve gelecek çalışmalara 

ışık tutmaktadır. Ayrıca büyük veri tabanlarından elde edilen büyük 

hacimli bilimsel verileri analiz etmek ve özetlemek için titiz bir yöntemdir. 

Bibliyometrik analizle kullanılan Gephi, Leximancer, VOSviewer gibi 
bibliyometrik yazılımlar ve Scopus ve Web of Science gibi bilimsel veri 
tabanlarından elde edilen verilerin kolaylıkla görselleştirilmesini 

sağlamakta; yazarlar, ülkeler, anahtar kelimeler vb. kriterlere göre seçilen 

ağları ortaya çıkarmaktadır. Scopus veri tabanı, birçok uluslararası indeksi 
içerisinde barındırması nedeniyle çalışmada tercih edilen veri tabanı 

olmuştur. VOSviewer yazılım programı ise kullanım kolaylığı, görsellerin 

uygunluğu ve kolay erişilebilirliği nedeniyle analiz yöntemi olarak 

seçilmiştir.  
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu araştırmada, e-spor ve cinsiyet kavramlarına ilişkin 14.09.2022 

tarihinde Scopus veri tabanında “başlık- özet- anahtar kelimeler” şeklinde 

arama gerçekleştirilmiş ve 30 adet çalışmaya ulaşılmıştır. Ele alınan 30 

çalışma, türlerine, yayın yıllarına, ülkelerine, anahtar kelimelerine, yayıncı 

ve kaynaklarına göre incelenmiştir. Ayrıca çalışmaların özetlerinde yer 

alan kelimeler ve frekansları ele alınmıştır. 
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Tablo 3. E-Spor ve Cinsiyet Kavramını Konu Edinen Çalışmalara İlişkin Veriler 

Yazarlar Araştırmanın Adı Yıl Dergi Çalışma 

Türü 
Yayıncı 

Pesce, C. ve 
diğerleri  

Behavioral and 
psychological factors 
related to the use of 
nutritional ergogenic 
aids among 
preadolescents 

2004 Pediatric 
Exercise 
Science 

Makale Human 
Kinetics 
Publishers Inc. 

Taylor, N. 
ve diğerleri 

Cheerleaders/booth 
babes/ Halo hoes: Pro-
gaming, gender and 
jobs for the boys 

2009 Digital 
Creativity 

Makale Taylor & 
Francis 

Nicholls, 
A.R. ve 
diğerleri 

Mental toughness in 
sport: Achievement 
level, gender, age, 
experience, and sport 
type differences 

2009 Personality 
and Individual 
Differences 

Makale Elsevier 

Chantal, Y. 
ve diğerleri 

Exploring the social 
image of anabolic 
steroids users through 
motivation, 
sportspersonship 
orientations and 
aggression 

2009 Scandinavian 
Journal of 
Medicine and 
Science in 
Sports 

Makale Wiley Online 
Library 

Taylor, T.L. 
ve diğerleri 

This is how we play it: 
What a mega-LAN can 
teach us about games 

2010 Proceedings 
of the 5th 
International 
Conference on 
the 
Foundations 
of Digital 
Games 

Bildiri ACM Digital 
Library 

Perchoux, 
C. ve 
diğerleri 

Accounting for the 
daily locations visited 
in the study of the built 
environment correlates 
of 
recreational walking 
(the RECORD Cohort 
Study) 

2015 Preventive 
Medicine 

Makale Academic 
Press Inc. 

Hull, M.V. 
ve diğerleri 

Gender differences and 
access to a sports 
dietitian influence 
dietary habits of 
collegiate athletes 

2016 Journal of the 
International 
Society of 
Sports 
Nutrition 

Makale BioMed 
Central Ltd. 

Öner, V.,  

ve diğerleri 
Influence of indoor and 
outdoor activities on 
progression of myopia 
during puberty 

2016 International 
Ophthalmolog
y 

Makale Springer  

Groen, M.  (Un)doing gender? 
Female tournaments in 
the e-sports scene 

2016 International 
Journal of 
Gaming and 
Computer-

Makale IGI Global 
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Mediated 
Simulations, 

Lindsey, 
M.V.  

Gaming before e-
sports: Playing with 
gender in early gaming 
communities, 1993-
2001 

2016 Examining the 
Evolution of 
Gaming and 
Its Impact on 
Social, 
Cultural, and 
Political 
Perspectives 

Kitap 
Bölümü 

IGI Global 

Lupo, C. ve 
diğerleri 

Motivation toward dual 
career of Italian 
student-athletes 
enrolled in different 
university paths 

2017 Sport Sciences 
for Health 

Makale Springer-
Verlag Italia 
s.r.l. 

Bergier, J. 
ve diğerleri 

Variations in physical 
activity of male and 
female students from 
the Ukraine in health-
promoting life 
style 

2017 Annals of 
Agricultural 
and 
Environmental 
Medicine 

Makale Institute of 
Agricultural 
Medicine 

Adriaanse, 
J.A.  

The influence of 
gendered emotional 
relations on gender 
equality in sport 
governance 

2019 Journal of 
Sociology 

Makale SAGE 
Publications 
Ltd 

Välisalo, T. 

ve diğerleri 
"i never gave up": 
Engagement with 
playable characters and 
esports players of 

2019 ACM 
International 
Conference 
Proceeding 
Series 

Bildiri Association 
for Computing 
Machinery 

Evren, B. 
ve diğerleri 

Neuroticism and 
introversion mediates 
the relationship 
between probable 
ADHD and symptoms 
of 
Internet gaming 
disorder: results of an 
online survey 

2019 Psychiatry and 
Clinical 
Psychopharma
cology 

Makale Taylor and 
Francis Ltd. 

Bang, H. ve 
diğerleri 

School engagement, 
self-esteem, and 
depression of 
adolescents: The role of 
sport participation and 
volunteering activity 
and gender differences 

2020 Children and 
Youth 
Services 
Review 

Makale Elsevier Ltd 

Pila, E. ve 
diğerleri 

Fitness- and 
appearance-related self-
conscious emotions and 
sport experiences: A 
prospective 
longitudinal 
investigation among 
adolescent girls 

2020 Psychology of 
Sport and 
Exercise 

Makale Elsevier Ltd 
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Manso-
Lorenzo, V. 
ve diğerleri 

Teacher or student-
centred model? Step-
by-step analysis of 
basic psychological 
needs of a new 
sport – goubak 

2020 Journal of 
Physical 
Education and 
Sport 

Makale Editura 
Universitatii 
din Pitesti 

Yusoff, 
N.H. ve 
diğerleri 

Women and e-sports: 
Socialization and 
gender stereotype 
[Article@Wanita dan 
e-sukan di malaysia: 
Sosialisasi dan 
stereotaip gender] 

2020 Jurnal 
Komunikasi: 
Malaysian 
Journal of 
Communicatio
n 

Makale Penerbit 
Universiti 
Kebangsaan 
Malaysia 

Hao, L. ve 
diğerleri 

Conquering Gender 
Stereotype Threat in 
"digit Sports": Effects 
of Gender Swapping on 
Female 
Players' Continuous 
Participation Intention 
in ESports 

2020 Scientific 
Programming 

Makale Hindawi 
Limited 

Evren, C. 
ve diğerleri 

Relationship of Internet 
gaming disorder 
symptom severity with 
non-suicidal self-injury 
among young 
adults 

2020 The Journal of 
Psychiatry and 
Neurological 
Sciences 

Bildiri Yerkure 
Tanitim ve 
Yayincilik 

Del Moral 
Pérez, 

Ma.E. ve 
diğerleri 

Consumption and 
leisure of generation z 
in the digital sphere 
(Consumo y ocio de la 
generación z en la 

esfera digital) 

2021 Prisma Social Makale Fundacion 
para la 
Investigacion 
Social 
Avanzada 

Madden, D. 
ve diğerleri 

Why are you playing 
games? you are a girl!: 
Exploring gender 
biases in esports 

2021 Conference on 
Human 
Factors in 
Computing 
Systems 

Bildiri Association 
for Computing 
Machinery 

Denk, N. ve 
diğerleri 

StreamIT! - Towards 
an educational concept 
centred around 
gameplay video 
production 

2021 Proceedings 
of the 
European 
Conference on 
Games-based 
Learning 

Bildiri Dechema e.V. 

Kraft, E. ve 
diğerleri 

Increasing gender 
equity in sport 
organizations: 
assessing the impacts 
of a social learning 
initiative 

2021 Sport in 
Society 

Makale Routledge 

Williams, 
D. ve 
diğerleri 

NCAA e-sports 20XX: 
An analysis of radical 
innovation adoption 
through firm 
collaboration 

2021 International 
Journal of 
Sport 
Management 
and Marketing 

Makale Inderscience 
Publishers 
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Yu, B. ve 
diğerleri 

Why do women watch 
esports? A social role 
perspective on 
spectating motives and 
points of 
attachment 

2022 Computers in 
Human 
Behavior 

Makale Elsevier Ltd 

Hodhody, 
G. ve 
diğerleri 

Are orthopaedic 
surgeons tough as 
nails? A regional 
resilience study 

2022 Surgeon Makale  Elsevier Ltd 

Meneses, J. 
ve diğerleri 

Sports Streaming: 
Transition from TV to 
Digital: An Analysis of 
Traditional and New 
Media 
Companies in the 
Online Environment 

2022 Lecture Notes 
in Networks 
and Systems 

Bildiri Springer 
Science and 
Business 
Media 
Deutschland 
GmbH 

Yim, B. ve 
diğerleri 

The gamer identity 
scale: A measure of 
self concept as a video 
gamer 

2023 Computers in 
Human 
Behavior 

Makale Elsevier Ltd 

Kaynak: Scopus veritabanından derlenmiştir. 

Araştırma kapsamında incelenen çalışmaların %80’i makale, %3,3’ü 

kitap bölümü, %16,7’si ise bildiridir. Genellikle çok yazarlı çalışmaların 

gerçekleştirildiği ve kaynakların (dergilerin) çeşitli olması dikkat 

çekmektedir. Yayıncıların Elsevier ve Taylor & Francis olduğu çalışmalar 

nispeten diğerlerine göre daha fazladır. Çalışmaların başlıklarına 

bakıldığında e-spor kavramının daha çok psikolojik ve sosyolojik açıdan 

cinsiyete dayalı olarak ele alındığı görülmektedir. Bununla birlikte e-spor 
kavramının bilgisayar programcılığı alanında teknik açıdan ve sağlık 

alanında beden sağlığı açısından ele alındığı saptanmıştır. Çalışmalar yıllar 

bazında incelendiğinde ise ilk çalışmanın 2004 yılında yapıldığı 

görülmektedir. Yeni bir kavram olan e-spor çalışmalarının önemi gittikçe 

artmakta fakat cinsiyet ile ilişkilendirilen çalışmaların azlığı dikkat 

çekmektedir. Özellikle kadın erken eşitliği yönünden ele alınan 

çalışmaların azlığı alan yazındaki eksikliği ortaya çıkarmaktadır.  
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Tablo 4. Ülkelere Göre Yayın Sayıları 
Ülke Yayın Sayısı Ülke Yayın Sayısı 

ABD 7 Avustralya 1 
Kanada 4 Malezya 1 
Türkiye 3 Ukrayna 1 
İspanya 2 Danimarka 1 
İtalya 2 Finlandiya 1 
Birleşik Krallık 2 Çekya 1 
Fransa 2 Kolombiya 1 
Güney Kore 1 Portekiz 1 
Çin 1 Almanya 1 
Avusturya  1 Polonya 1 

Kaynak: Scopus veritabanından derlenmiştir. 

Kurumlar ve yazarlar doğrultusunda sınıflandırılan ülkelere göre yayın 

sayıları incelendiğinde çalışmaların 7 yayınla Amerika Birleşik 

Devletleri’nde yapıldığı dikkat çekmektedir. 4 adet yayınla Kanada ikinci 

sırada yer almaktadır. Türkiye ise e-spor ve cinsiyet kavramlarına yönelik 

yapılan çalışmalar bazında üçüncü sırada yer almaktadır. Dolayısıyla 

ülkemizde e-spor çalışmalarının öneminin giderek arttığı söylenebilir. 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde ülkemizde e-spor kavramının daha çok 

psikoloji ve sağlık açısından ele alındığı görülmektedir. Bu durum 

araştırmaların ülkemizde daha çok sosyolojik ve özellikle cinsiyet kavramı 

açısından ele alınması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Özellikle 

teknoloji ile önem kazanan e-spor turizmine yönelik çalışmaların artması 

ve bunun cinsiyet eşitliğine dayandırılması yönündeki çalışmaların giderek 

artması gerekmektedir. 
 

Şekil 1: E-Spor ve Cinsiyet Kavramlarına İlişkin Anahtar Kelime Ağı 

 

Anahtar kelimeler ağı oluşturulduğunda birbiri ile ilişkili anahtar 

kelimeler Şekil 2’de gösterilmektedir. Anahtar kelimelerin frekansları 
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incelendiğinde; gender (7), e-sport (5), esports (4), competitive gaming (2), 
gaming culture (2), neurotism (2), women (2), internet gaming disorder (2), 
depression (2), steaming (2), gender equity (2), video games (2), physical 
activity (2) şeklindedir. Anahtar kelimeler ağına göre 3 adet küme (cluster) 

ortaya çıkmıştır. 1. kümede: e-sports- gaming culture- steaming- video 
games; 2. kümede: competitive gaming- e-sports- gender; 3. kümede ise 

gender equity- women yer almaktadır. Dolayısıyla cinsiyet ve e-spor 
kavramlarının bu konular kapsamında ele alındığı söylenebilir.  

Şekil 2: Çalışmaların Özetlerine Ait Kelime Bulutu 

 

 

Çalışmaların özetleri kelimeler bazında incelendiğinde sık tekrarlanan 

kelimeler ve frekanslarına yönelik kelime bulutu görseli şekil-1’de 

gösterilmektedir. Şekilde frekansı yüksek olan kelimeler büyük frekansı 

düşük olan kelimeler ise küçük olarak gösterilmektedir. Frekanslara ilişkin 

değerler Tablo-5’te gösterilmektedir. 

Tablo 5. Özet Kelimelere ilişkin Kelime Frekansı  
Kelime Frekans Kelime Frekans 

Sport (s) (spor) 130 Human (insan) 30 
Gender 
(Cinsiyet) 

114 Male (bay) 31 

Game (s) (oyun) 48 Department 
(bölüm) 

31 

Female (bayan) 41 Woman (kadın) 25 
e-sport (s) (e-
spor) 

38 Gamer (s) 
(oyuncu) 

25 

Gaming (oyun) 33 Activity 
(aktivite) 

23 

Record (rekor) 31 Turkey (Türkiye) 14 
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Çalışmaların özetleri araştırmanın bütünü hakkında detaylı bilgi 

sunmakta ve ele alınan kavramlara ilişkin ipuçları sağlamaktadır. Bu 

bağlamda çalışmalarda ele alınan kavramların daha çok cinsiyet (114) ve 
spor (130) kavramları üzerinde durduğu görülmektedir. Kadın- Bayan 
kelimelerinin sıklığı dikkat çekmekte çoğunlukla erkeklerle kıyaslanan 

çalışmaların olduğu görülmektedir. Kadınların neden e-spora meraklı 

olduğu araştırmaların birkaçının odak noktası olmuştur. Ayrıca kadınların 

(kızların) neden e-spor oyunu oynadığına veya oynamadığına dair genel 
yargıları araştıran ve adil e-spor ortamı öneren çalışmalar mevcuttur. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
E-spor sektörünün büyüklüğü diğer sektörlere de fırsat kapısı 

açmaktadır. Örneğin, E-sporun sahip olduğu kitlenin turizm hareketlerine 

katılması elektronik spor turizmi adı verilen yeni bir turizm çeşidinin ortaya 

çıkmasına katkı sağlamıştır (Aktuna ve Ünlüönen, 2017). E-spor, yarattığı 

turizm gelirinin ekonomiye sağladığı katkı sayesinde destinasyonun bilişim 

altyapısına yatırımı teşvik edebilir.  Bu araştırmanın amacı, e-spor alanında 

toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında yapılan 

araştırmaları incelemek ve turizm perspektifinden E-spor turizminin 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden biri olan toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin sağlanmasına destek olabileceği konusuna dikkat çekmektir. 

Kadınların yeterince iyi olmadığının düşünülmesi ve bu sebeple ortaya 
çıkan cinsiyetçi tavır ve hakaretlerin engellenmesi gerekmektedir. Oyuncu 
kadınlar üzerinde oluşan bu önyargı yapılan çalışmalarla ortadan 
kaldırılmış ve kadınlar ile erkekler arasında video oyunları becerileri 

arasında bir fark olmadığı görülmüştür (Ratan vd., 2015). Spor sosyolojisi 
kapsamında E-spor konusunda yapılacak çalışmalar, toplumsal cinsiyete 

ilişkin algıları, nedenleri ve sonuçları ile ortaya koyması bakımından 

önemlidir.  
Araştırma kapsamında, Scopus veri tabanında, E-spor ve cinsiyet 

kavramları “başlık, özet ve anahtar kavramlar” bölümlerinde aratılmış ve 

ulaşılan çalışmalar ortaya konularak incelenmiştir. Ulaşılan toplamda 30 

çalışmanın sadece 10 tanesinin bir diğer ifadeyle sadece %30’unun e-spor 
ve cinsiyet kavramlarına odaklandığı görülmektedir. Bu çalışmaların ise 

sadece 7 tanesi direkt olarak E-sporda cinsiyet eşitliğine ve kadınların 

karşılaştığı sorunlara değindiği görülmektedir. E-sporda cinsiyet eşitliğinin 

bulunduğu duruma bakıldığında sektörün günümüzdeki hali için bu 
sayıların yeterli olmadığı söylenebilir. Var olan hakaret, taciz ve siber 

zorbalık gibi negatif eylemelerin engellenmesi için bu gelecekte bu tür 

konulara değinen ve toplumsal cinsiyet eşitliğine E-spor kapsamında 

yaklaşan çalışmaların artış göstermesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda, 
gelecekte gerçekleştirilecek çalışmaların özellikle ülkemizdeki kadın e-
sporcuların yaşadığı engellere, sorunlara ve deneyimlere değinmesi ise 



761 

ülkemizde e-sporun gelişmesi ve kadınların bu gelişime olan etkisi 

açısından önemli katkılar sağlayacaktır.   
UNWTO’nun Turizmde Cinsiyet Raporu’nda (2019), sürdürülebilir 

kalkınmanın sağlanmasına ilişkin önerilerden “dijitalleşme süreçlerine 

kadınların dahil edilmesi” ve sürdürülebilir kalkınmada toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin sağlanmasına katkı sağlayan sektörlerin başında turizmin 

gelmesi bu çalışmanın dayanaklarını oluşturmaktadır. E-spor ve cinsiyet 
eşitliği araştırmalarının ortaya koyduğu bulgular ve öneriler, turizm 

perspektifinden e-spor turizmi kapsamında ele alınabilir ve e-spor turizmi 
faaliyetleri ile toplumsal cinsiyet algılarının yarattığı eşitsizliklerin 

giderilmesine katkı sağlanabilir. E-spor turizmine sosyolojik açıdan 

yaklaşılması, sporda ve E-sporda toplumsal cinsiyet eşitliği konularında 

daha fazla araştırma yapılması önerilmektedir.  
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ÖZET 
Çalışma, balıkçılık turizmiyle ilgili Web of Science (WoS) ve Scopus veri 
tabanında yayınlanmış akademik araştırmaların bibliyometrik analizinin 

sonuçlarını sunmaktadır. Web of Science veri tabanından 105 çalışma, 

Scopus veri tabanından ise 125 çalışma incelemeye dahil edilmiştir. Veriler 

Vosviewer programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, 

balıkçılık turizmi, doğaya dayalı turizm, eko turizm, özel ilgi turizmi, 

eğlence balıkçılığı, deniz koruma alanı, balıkçılık ve kaynak yönetimi, 

bölgesel gelişim, iç turizm, insanın etkisi, müşteri değeri, müşteri 

memnuniyeti ve sadakati, özgünlük, Yunanistan ve Akdeniz kelimelerinin 

sıklıkla anahtar kelime olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, en 

çok balıkçılık turizmine katılım, destinasyon sadakati, balıkçılık turizminin 

rekreasyonel ve ekonomik değeri ile biyoçeşitliliğin korunmasına katkıları 

konularında çalışma yapan araştırmacılara atıf verildiği görülmüştür. 

Dolayısıyla bu çalışma, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin (Türkiyenin), 
ürün çeşitliliği, doğal kaynakların korunması, bölgesel gelişmeye katkısı 

gibi konular açısından balıkçılık turizminden yararlanabileceğine dair 

ipuçları sunmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Balıkçılık turizmi, pesca turizm, bibliyometrik analiz, 

vosviewer. 
 

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE STUDY ON FISHING 
TOURISM (WEB OF SCIENCE AND SCOPUS) 

 
ABSTRACT 
The study presents the results of bibliometric analysis of 105 and 125 
fishing tourism articles from Web of Science and Scopus databases, 
respectively. The data were analyzed using the Vosviewer program.  The 
results of the analysis revealed that fishing tourism, nature-based tourism, 
eco-tourism, special interest tourism, recreational fishing, marine protected 
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area, resource management, regional development, domestic tourism, 
anthropogenic impacts, customer value, satisfaction and loyalty, 
authenticity, Greece, and the Mediterranean are frequently used as 
keywords. In addition, analysis revealed out that the papers on the 
participation in fishing tourism, destination loyalty, recreational and 
economic value of fishing tourism and its contribution to the protection of 
biodiversity were mostly cited. Therefore, this study provides some clues 
that fishing tourism is of importance for Turkey, surrounded by seas on 
three sides, and the country can benefit from fishing tourism in terms of 
product diversity, protection of natural resources, and its contribution to 
regional development. 
Keywords: Fishing tourism, pesca tourism, bibliometric analysis, 
Vosviewer. 

 

1. GİRİŞ 
Teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte uzun mesafeli seyahatlerin 

sürelerinin kısalması, daha kısa çalışma süreleri, artan boş zaman, daha 

erken emeklilik yaşı ve uzatılmış yaşam beklentisiyle birlikte uluslararası 

seyahat etkinliğinde artışlar yaşanmıştır (Smith ve Eadington 1992). 

Balıkçılık turizmi faaliyetiyle birlikte turistler ve yerel halk arasında ortak 

vizyon koşulları oluşturulmakta ve turistler, bir bölgenin kültürü hakkında 

bilgi edinmektedir (Tsafoutis ve Metaxas, 2021).  
Dünyada yaşanan iklim değişikliği ve küresel ekonomik 

değişkenliklerin hızlanması ülkeler tarafından gözlenmekte ve bu değişime 

uyum sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda ülkeler alternatif turizm 

çeşitlerine yönelmektedir. Ülkemizin olağanüstü coğrafi konumuna 

rağmen, bu alternatif turizm biçiminde çok geride kaldığı için araştırmanın 

sonuçları oldukça önemlidir. Turistler artık deniz-güneş-kum yerine daha 
farklı alternatif turizm deneyimleri yaşamak istemektedir. Artık bireyler 

tatillerde aktif olmayı, boş zamanlarını, ilgi alanlarını ve hobilerini 

sürdürmek için evden uzağa seyahat etme talebiyle birleştiğinde, doğa 

temelli rekreasyonel turizmdeki artışı açıklamaktadır (Aas, 2008). 
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin balıkçılık turizmi potansiyeline 

sahip olmasına rağmen bu alternatif turizm çeşidinin tanıtımının 

yapılmaması ve bu pazardan gelir elde edilememesi araştırmacıyı bu 

konuda araştırmaya yöneltmiştir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, 

balıkçılık turizmi hakkında alan yazın taraması yaparak bu turizm türü 

hakkında bilgi vermek, balıkçılık turizminin ülkemizde gelişmesini 

sağlamak ve gelecekte yapılacak çalışmalara yol gösterici nitelikle 

bulgulara ulaşmaktır.  
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Balıkçılık uygulamaları çok eski tarihlere dayanmaktadır. Balıkçılık 

sadece basit bir balık tüketimini değil, aynı zamanda insanların yaşamı ve 

doğayla olan ilişkisi hakkında derin bir kavrayışa da işaret etmektedir 

(Khakzad ve Griffith, 2016). Pesca turizm, turizmi balıkçılıkla birleştiren 
yeni bir kavram olmakla birlikte balıkçılık turizmi olarak da 

adlandırılmaktadır. İtalya, 1990'ların başında bunu benimseyen ilk ülkedir. 
Pesca turizm de deneyimli yerel balıkçılar turistleri alarak balıkçı 

tekneleriyle günübirlik olarak gezdirmektedir. Ayrıca turistler, balık 

avlama faaliyetlerine ağ atıp çekerek, balıkçı köylerini ziyaret etmek, 

gemide pişirilmiş taze yakalanmış balıkları yemek gibi diğer faaliyetlere 

katılmaktadır. Pesca turizm, balıkçı halkının geleneklerini ve yaşam tarzını 

öğrenmeyi, kültürel mirası turistlerle paylaşmayı içermektedir (Consiglio 

dei Ministri de Italia, 2001; Akt. Padín, Lima ve Pardellas, 2016). Pesca 
turizmi, deniz kaynaklarının korunması, aşırı avlanmanın olumsuz 

etkisinin azaltılması, daha az bilinen balık türlerinin tüketiminin teşvik 

edilmesi, eski balıkçılık yöntemlerinin geliştirilmesi, bitki ve hayvan 
biyoçeşitliliği ile kültürel çeşitliliğin kaybını sınırlamak amacıyla 

geliştirilmiştir (Saba, 2015). Turistler, bir balıkçının evinde bir gün veya 

daha fazla vakit geçirme, oda kiralama ve ailesiyle birlikte geleneksel ve 

yöresel yemekler yeme seçeneğine sahiptir. Bu sayede turistler ev sahibinin 

günlük yaşamına katılabilir ve günlük rutinlerine tanık olabilmektedir. 
Pesca turizminin yeni genişletilmiş biçimine İtalya'da itti turizmi (itti-
turismo =ichthyo turizmi) denilmektedir (Molina García, Piasecki, 

Głąbiński, Francour, Koper, Saba ve Stergiou, 2016).  
Başlangıçta, Bauer ve Herr, (2004) balıkçılık turizmi kavramının bir 

yerden başka bir yere seyahat, geceleme, boş zaman ve eğlence gibi 

turizmin birçok özelliğini içerdiğini vurgulamıştır. MacCannell, (1989)’e 

göre balıkçılığa dayalı turizmin, kişinin bir balıkçılık faaliyetine katılmak 

ve turistik hizmet almak amacıyla evinden başka bir bölgeye taşındığı ve 

geceleme yaptığı rekreasyonel bir gezi olduğunu belirtmiştir (Akt. 
Tsafoutis ve Metaxas, 2021). Balık tutmak için yaşadıkları yerin dışına 

seyahat eden balıkçılar olarak tanımlanan balıkçılık turizmi (Ditton, 

Holland ve Anderson, 2002), olta balıkçılarının harcama düzeyinin bölge 

sakinlerinden ve ortalama turistten daha yüksek olmasıyla seçkin bir 

faaliyet olarak bilinmektedir (Hunt ve diğerleri, 2002). Balıkçılık turizmine 

katılan turistler iki kategoride incelenmektedir. Bunlar: balıkçılık turizmi 

ve turizm balıkçılığıdır. Balıkçılık turizmi, seyahat etme motivasyonunun 
açıkça balıkçılık olmasıdır. Turizm balıkçılığı ise turistin balıkçılık 

hizmetlerini diğer faaliyetlerle birlikte tatilin ek bir parçası olarak 

kullanması anlamına gelmektedir (Kırjavainen, 1997). 
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Her ülke, gelişmekte olan ekonomileri için eğlence amaçlı balıkçılık 

turizmi de dahil olmak üzere turizmi teşvik etmek için maksimum seviyede 

çaba sarf etmektedir. Balıkçılık turizminde turistlere kaliteli bir hizmet 

sunmak, kaliteyi artırmak ve geliştirmek için balıkçılara beceri geliştirme 

eğitimleri verilmektedir (Prusty ve Nama, 2020). Dünyadaki farklı 

balıkçılık turizm türleri ve deneyimleri arasında, su ürünleri havuzlarından 

balık tutmak, tatlı sulardan (göletler, göller, nehirler ve kanallar) balık 

tutmak ve kıyı veya okyanus balıkçılığı faaliyetlerine katılmak yer 

almaktadır. Tatlı su balıkçılığı turizmi, büyük göllerde tekneyle trol, küçük 

ve büyük akarsularda sinek avcılığı, göletlerde yem atma, kanallarda kibrit 

avcılığı gibi faaliyetleri içermektedir. Okyanus veya deniz balıkçılığı 

turizmi ise derin deniz balıkçılığı, açık deniz ve teknelerle kıyı 

balıkçılığının yanı sıra kıyıdan balık avını içermektedir (As, 2018). 
Balıkçılık turizmi faaliyetleri genellikle deneyimli balıkçılar tarafından 

yürütülmektedir. Balıkçılık turizmi, uzman balıkçılar tarafından 

geçimlerini sağlamak, geleneksel kültür ve mesleklerini tanıtmak ve deniz 

ekosistemlerinden elde edilen sürdürülebilir kullanım kaynaklarını 

geliştirmek için gerçekleştirilen farklı faaliyetler bütünüdür (Maremed, 

2013). Balıkçılık turizminde balıkçılık üç kategoriye ayrılır: av, kaba ve 
deniz balıkçılığıdır. Av balıkçılığı, göllerde, rezervuarlarda, nehirlerde ve 

akarsularda yapılır ve kahverengi alabalık, gökkuşağı alabalığı, deniz 

alabalığı ve somon balıkçılığını içermektedir. Kaba balıkçılık, sazan, 

çipura, levrek, kızılkanat, kızılgöz, turna, kadife balığı ve kefal dahil olmak 

üzere herhangi bir tatlı su veya deniz türü içermektedir (Bauer ve Herr 

2004). Balıkçılık turizmi nehirlerde, denizlerde ve göllerde 

yapılabilmektedir. Deniz yaşamının etkilenmemesi ve geleneksel balıkçı 

halkının geçim güvenliğini sağlamak için bu faaliyetlerin çevre dostu bir 

şekilde düzenli olarak yapılması gerekmektedir (Prusty ve Nama, 2020).  
Uluslararası literatürde balıkçılık turizmi konusunda araştırmaların 

gittikçe arttığı görülmektedir. Bu çalışmalardan bazıları: ekonomik katkı 

(örn. Blicharska ve Rönnbäck, 2018), davranış (Arlinghaus ve diğerleri, 

2021); turistlerin çevresel tercihleri ve memnuniyetleri (Lam-González ve 

diğerleri, 2021), sağlık ve esenlik/sağlık ve iyi olma hali (Griffiths ve 

diğerleri, 2017); ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere çevresel 

değişikliğe tepki (van Putten ve diğerleri, 2017) konularında yapılmıştır.  
 

3. YÖNTEM 
Çalışmada veri analizi tekniği olarak bibliyometrik analiz kullanılmıştır. 

Bibliyometrik analiz, belirli bir alandaki araştırma performansını nicel 

olarak ölçmek için literatür ölçütlerini veya göstergelerini kullanan güçlü 

bir araçtır (Deng, Wang, Chen ve Wang, 2020). Bibliyometrik analiz, 
araştırmacıyı en etkili eserlere yönlendirerek araştırma alanını öznel 
önyargı olmadan haritalayarak, literatürü bir bütün olarak gösteren 
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tekniktir (Zupic ve Cater, 2014). Araştırmacıların temel okuma 

yapabileceği eserleri, kurumları, yazarları, en fazla atıf alan makaleleri 

daha araştırmaya başlamadan önce öğrenebilmesi için önemli bir kolaylık 

sağlamaktadır (Kurutkan ve Orhan, 2018). 
Çalışmanın amacı, balıkçılık turizmi hakkında alan yazın taraması 

yaparak bu turizm türü hakkında bilgi vermek ve gelecekte yapılacak 

çalışmalara yol gösterici nitelikle bulgulara ulaşmaktır. Bu bağlamda 

balıkçılık turizmine yönelik araştırmaların bibliyometrik analizini 

yapabilmek ve görselleştirebilmek için “VOSviewer” programı 

kullanılmıştır. VOSviewer, bilimsel yayınlar ve dergiler, araştırmacılar, 

araştırma kuruluşları, ülkeler, anahtar kelimelerden ağlar oluşturmak için 

kullanılabilir (Kurutkan ve Orhan, 2018). VOSviewer yazılımıyla haritalı 

bir şekilde literatür resmedilmeye çalışılmaktadır. 
Bu çalışmada kullanılan veri setleri “Web of science (WOS)” ve 

“Scopus” veri tabanlarından elde edilmiştir. WOS ve Scopus dünyada 

yayınlanan bilimsel çalışmaları veri tabanlarında tutan ve bu çalışmaların 

analiz edilmesine imkân veren kapsamlı araçlardır (Zupic ve Cater, 2014). 
Bilimsel yayınların başlık ve anahtar kelime kısmına “fishing tourism, 
pesca tourism, itti tourism ve ichthyo tourism” yazılarak WOS ve 

Scopus’da, 1982 ile 27 Ağustos 2022 tarihine kadar yayınlanan çalışmalar 

analize dahil edilmiştir. WOS’da 149, Scopus’da ise 183 adet yayın 

yapıldığı görülmektedir. Ancak çalışmaların arama kriterlerine dil 
filtrelemesi (İngilizce) ve yayın türü olarak makale kısıtlaması ile yayın 

sayısı WOS’da 105, Scopus’da ise 125 adede inmiş ve analize bu 

çalışmalar dahil edilmiştir. Çalışmanın sınırlılığını WOS ve Scopus veri 

tabanında yayınlanan İngilizce makaleler oluşturmaktadır. 
 

4. BULGULAR 
WOS ve Scopus veri tabanlarında balıkçılık turizminin yıllara göre 

dağılımı incelendiğinde ilk çalışmaların Scopus veri tabanında 1982 

yılında yayımlandığı görülmektedir (Şekil 1).  
 

Şekil 1: Balıkçılık Turizmi Çalışmalarının Yıllara Göre Dağılımı 
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Scopus veri tabanındaki çalışmalar incelendiğinde 2002 yılı itibari ile 

balıkçılık turizmi ile ilgili çalışmalarda yıllar içinde artış olduğu ve 2021 

yılında en fazla yayın yapıldığı görülmektedir. WOS veri tabanında ise ilk 

çalışmanın 1994 yılında yayınlandığı ve 2002 yılı itibariyle çalışmalarda 

artış olduğu görülmektedir. Yıllara göre WOS’daki çalışmalar 

incelendiğinde balıkçılık turizmi ile ilgili 2016 yılında en fazla yayın 
yapıldığı görülmektedir. Yıllar içerisinde araştırma sayılarının artmış 

olması konunun bilim insanları tarafından farkındalığının arttığını 

göstermektedir. 
 

4.1. Atıf Verilerine Dayalı Bulgular 
Atıf analizi, yıllara göre konuyla ilgili olarak bilimsel alandaki 

gelişmeleri göstermesi bakımından faydalı bulunan analizlerden biri olarak 

tanımlanmaktadır (Heradio De La Torre, Galan, Cabrerizo, Herrera-
Viedma ve Dormido, 2016). Atıf, bir çalışmanın etki gücünü ve yayının 

görünürlük oranının kıstası olarak değerlendirilmektedir (Üsdiken ve 

Pasadeos,1995). Atıf yapmanın temel amaçlarından bir tanesi iki kaynak 
arasında ilişki kurmaktır. Kısacası atıf yapan kaynak, atıf yapılan kaynağı 

kanıt olarak göstermektedir. Buradaki amaç ise daha önce yapılmış olan 

çalışmaları bildirmektir (Al ve Tonta, 2004). En sık atıf yapılan yazarlar ile 
ilgili bilim dalındaki gelişmeler ve konuyla ilişkili diğer başlıklarının tespit 

edilmektedir (Öztürk ve Gök, 2020; Özmen Uysal, 2010). Atıf verileri iki 

analiz birimi şeklinde görselleştirilmiştir. Bunlar: dokümanlar ve 

yazarlardır. 
 

 
4.1.1. Dokümanların Haritalanması 

Aşağıda Şekil 2-3’te balıkçılık turizmi konusundaki dokümanların ağ 

haritası gösterilmektedir. Genel olarak, iki terim arasındaki mesafe ne 

kadar küçükse olursa terimler arasında o kadar güçlü ilişkili olduğu kabul 

edilmektedir. Bu dokümanlar arasında farklı renklerde olmak üzere birden 

fazla kümelenme oluşmuştur. WOS ve Scopus’da gösterilen dokümanlar 

içinde en çok sayıda bağlantı sayısı olan dokümanlar; Ditton (2002), 
Kyvelous (2020), Butler (2020), Chen (2017), Gonzalez (2020), Kauppila 
(2012), Mordue (2009), Cillari (2012) şeklinde sıralanmaktadır.  
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Şekil 2: WOS Balıkçılık Turizmine İlişkin Atıf Alan Doküman Ağı 

 
 

Ditton (2002), eğlence amaçlı balıkçılık turizminin farkındalığının 

yaratılmasını, Chen (2017) Tayvan'ın balıkçılık turizmini geliştirme 

konusundaki deneyimini, karşılaştığı sorunları ve ortaya çıkan endişeleri, 

balıkçıların gezi kalitesi algısı ve potansiyel yönetim önlemlerini, Gonzalez 
(2020), Galiçya'da bölgesel düzeyde balıkçılık turizminin geliştirilmesini, 
Kauppila (2012) balıkçılık turizminin bölgesel ekonomik etkilerini 

değerlendirmek için bir süreç modeli geliştirmiş ve Mordue (2009) modern 
balıkçılık tarihindeki önemli gelişmeleri sosyal inşacı (Konstrüktivizm) bir 
bakış açısıyla haritalandırmakta, balıkçılığın ve buna bağlı olarak balıkçılık 

turizminin belirli performatif uygulama ve varlık kodlarını nasıl içerdiğini 

ve desteklediğini ve belirli bakışların doğaya, destinasyonlara, balıkçılık 

teknolojilerine nasıl dahil olduğunu incelemiştir. 
Şekil 3: Scopus Balıkçılık Turizmine İlişkin Atıf Alan Doküman Ağı 

 

 
 

Kyvelous (2020) Doğu Akdeniz bölgesindeki zanaatkar balıkçılık 

hakkında bilgi vermek ve sürdürülebilirlikleri için çeşitlendirme 

seçeneklerini araştırmış, Butler (2020) Angola'daki rekreasyonel 
balıkçılığın doğrudan ekonomik katkısını ve Cillari (2012) eski balıkçı 

teknelerinin kurtarılması perspektifinde, dip paragatının turizm amaçlı 

potansiyelini araştırmıştır. 
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4.1.2. Yazarların Haritalanması 
Aşağıdaki Şekil 4-5’te balıkçılık turizmi konusunda yayın yapan 

yazarlar arasındaki ilişki bağının ağ haritası gösterilmektedir.  WOS ve 
Scopus’ da Aas Oystein, Mehmetoğlu Mehmet, Stenslan Stain, Navrud 
Stale, Costello C, Rosenberg A.A, Sala E, Heal G, Kelleher K ve Sumaila 
R en fazla atıf alan yazarlar olarak tespit edilmiştir.  
 
Şekil 4: WOS Balıkçılık Turizmine İlişkin Atıf Alan Yazar Ağı 

 
 

Aas Oystein ve Mehmet Mehmetoğlu tarafından yürütülen çalışmada 

kısıtlama müzakere süreçlerinin genelleştirile bilirliğini araştırmak için 

Norveç nehirlerindeki Atlantik somon spor balıkçılığına katılımını 

araştırmıştır. Stenslan Stain çalışmasında ise olta balıkçılığında 

destinasyon sadakatini hangi faktörlerin etkilediğini ve bu faktörlerin farklı 

Pazar segmentleri için nasıl yönetileceğini incelemiştir. Navrud Stale ise 

farklı düzenleyici şemalar altında somon balıkçılığının rekreasyonel 

değerini tahmin etmekte ve spor balıkçılığının net ekonomik değerindeki 

değişiklikleri açıklayan faktörleri belirlemektedir. 
 
Şekil 5: Scopus Balıkçılık Turizmine İlişkin Atıf Alan Yazar Ağı 
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Costello C, Rosenberg A.A, Sala E, Heal G, Kelleher K, Sumaila R’nin 

çalışmasında deniz rezervlerinin, yerel balıkçılığın geliştirilmesi, turizmin 

artması ve ekosistem hizmetlerinin sürdürülmesi dahil olmak üzere 

potansiyel ekonomik faydaları ile biyolojik çeşitliliği yerel olarak korumak 
için biyoekonomik model geliştirmişlerdir. 

 

4.2. Anahtar Kelimelere İlişkin Bulgular 
Çalışmada dokümanlarda yer alan kelimeler arası ilişki ağı kurmada 

kullanılan bir teknik olan özetlerde yer alan ortak kelime analizi ve ortak 

anahtar sözcük analizi kullanılmış olup WOS ve Scopus veri tabanı temel 

alınmıştır (Cobo, López Herrera, Herrera Viedma ve Herrera, 2011, 
s.1383).  

 
Şekil 6: WOS Balıkçılık Turizmine İlişkin Anahtar Kelime Ağı 

 

 
 

İki düğüm arasındaki mesafe ne kadar kısaysa, iki anahtar kelimenin 

birlikte bulunma sayısı o kadar fazla olduğu anlamına gelmektedir. 

Çalışmalarda, anahtar kelime olarak çoğunlukla balıkçılık turizmi, doğaya 

dayalı turizm, eko turizm, özel ilgi turizmi, eğlence balıkçılığı, deniz 

koruma alanı, balıkçılık ve kaynak yönetimi, bölgesel gelişim, iç turizm, 

insanın etkisi, müşteri değeri, müşteri memnuniyeti ve sadakati, özgünlük, 

Yunanistan ve Akdeniz kullanılmıştır (Şekil 6-7). 
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Şekil 7: Scopus Balıkçılık Turizmine İlişkin Anahtar Kelime Ağı 
 

 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Balıkçılık turizmi, balıkçıların balık tutmak için balıkçı teknelerinde 

turistleri denize çıkardıkları rekreasyonel aktiviteyi ifade etmektedir. 

Balıkçılık turizmi, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı yoluyla fazla 

gelir elde etmenin etkin bir yoludur. Balıkçılık turizmi sürdürülebilir 

rekreasyon faaliyetleri, kırsal kıyı alanlarının, marjinal ve geçimlik 

balıkçılığın korunmasına yardımcı olmaktadır (Prusty ve Nama, 

2020). Balıkçılık turizmi aktivitelerinin eskimiş av araçlarıyla birleşimi, 

tarihi ve kültürel mirasın geri kazanılması, bir bölgenin veya topluluğun 
sahip olduğu kimliğin arkasında yatan kültürel unsurların geri 

kazanılmasını ifade etmektedir. 
Çalışmalarda en fazla atıf verilen yazarlar incelendiğinde WOS ve 

Scopus’ da Aas Oystein, Mehmetoğlu Mehmet, Stenslan Stain, Navrud 
Stale, Costello C, Rosenberg A.A, Sala E, Heal G, Kelleher K ve Sumaila 
R en fazla atıf alan yazarlar olarak tespit edilmiştir. Ayrıca en fazla atıf 

verilen çalışmalar incelendiğinde WOS ve Scopus’da gösterilen 

dokümanlar içinde en çok sayıda bağlantı sayısı olan dokümanlar; Ditton 

(2002), Kyvelous (2020), Butler (2020), Chen (2017), Gonzalez (2020), 
Kauppila (2012), Mordue (2009), Cillari (2012) şeklinde sıralanmaktadır. 
Bu bağlamda, balıkçılık turizmiyle ilgili çalışma yapmak isteyen 
araştırmacılar bu yazarların çalışmalarına ulaşmaları konunun 

anlaşılmasında onlara yardımcı olacaktır. 
Bu çalışmada balıkçılık turizmiyle ilgili olarak WOS ve Scopus veri 

tabanlarında 1982-2022 yılları arasında yayımlanmış çalışmalar 

incelenmiştir. Balıkçılık turizmiyle ilgili ilk yayın Scopus da 1982 yılında 

yayımlanırken, WOS’da ise 1994 yılında yayımlanmıştır. Konu 2000li 

yıllar itibariyle araştırmacılar tarafından daha fazla araştırılmaya 

başlanmıştır. Bu bağlamda konu araştırmacılar tarafından 2021 yılında en 
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yüksek seviyeye ulaştığı gözlenmektedir. Yıllar içerisinde araştırma 

sayılarının artmış olması konunun bilim insanları tarafından farkındalığının 

arttığını göstermektedir. Ayrıca çalışma, balıkçılık turizmi konusunda ilk 

bibliyometrik analiz olma özelliği taşımaktadır. Gelecekte yapılacak 

çalışmalarda balıkçılık turizminin tanıtımının arttırılması, bu turizm türüne 
katılım sağlayan turistlerin sayısının arttırılması ve bu turizm çeşidine 

girişimcilerin teşvik edilmesini sağlamaktır. Ülkemizdeki balıkçılık 

turizminin gelişmesi için projelerden destek alınmalıdır. 
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı macera turizmi etkinlikleri içerisinde yer alan yamaç 

paraşütü deneyimleyenlerin akış deneyim, memnuniyet ve hikâye anlatım 

niyetleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Fethiye destinasyonunda yamaç 

paraşütü deneyimini elde edenlerden anket tekniği ile 432 tane veri elde 

edilmiştir. Elde edilen veriler PLS-SEM yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Gerçekleştirilen analiz sonuçları akış deneyiminin hem memnuniyet hem 

de hikaye anlatım niyetini etkilediğini ortaya koydu. Ayrıca memnuniyet 

akış deneyimi ve hikaye anlatım niyeti arasındaki ilişkiye aracılık 

etmektedir.   
Anahtar Kelimeler: Akış deneyimi, hikâye anlatma niyeti, deneyim 
memnuniyeti, yamaç paraşütü, Fethiye. 
 

THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE FLOW 
EXPERIENCE, SATISFACTION AND STORYTELLING OF THE 

PARTICIPANTS OF THE PARAGLIDING: THE CASE OF 
FETHIYE 

ABSTRACT 
The aim of this study is to examine the relationships between the flow 
experience, satisfaction and storytelling intentions of those who experience 
paragliding, which is within the scope of adventure tourism activities. 432 
data were obtained by the survey technique from those who had paragliding 
experience in Fethiye destination. Data were analyzed by PLS-SEM 
method. The results of the analysis revealed that the flow experience affects 
both satisfaction and storytelling intention. It also mediates the relationship 
between satisfaction flow experience and storytelling intention. 
Keywords: Flow experience, storytelling intention, experience 
satisfaction, paragliding, Fethiye. 
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1. GİRİŞ 
Turizmin zaman içinde gelişerek değişim göstermesi ve seyahat 

tercihlerinin değişmesi sonucu turistlerin klasik turizm algısının yanı sıra 

alternatif turizm çeşitlerini tercih etmeye başladığı gözlemlenmektedir 

(Kurnaz, Çeken ve Kılıç, 2013). Alternatif turizm türlerinin turistler 

tarafından tercih edilmeye başlanmasının pek çok geçerli sebebi 

bulunmaktadır. Bu sebepleri şehrin gürültüsünden ve karmaşasından 

kaçma arzusu, rutin hayat akışından uzaklaşmak, turistlerin doğanın sakin 

ve huzur veren ortamında tatillerini geçirmek istemesi olarak sıralamak 

mümkündür. Bu durumun sonucu olarak da doğada yapılan sportif 

etkinlikler, giderek artmaya devam eden arz ve talep yaratmaktadır (Koçak 

ve Balcı, 2010). Doğa temelli turizm etkinlikleri içerisinde yer alan yamaç 

paraşütü, günümüzde sıklıkla tercih edilen aktif ve macera dolu, kitlesel 

yapılmasının yanı sıra bireysel olarak yapılabilen kırsal alan 

etkinliklerinden biridir (Butler, 1998; Roberts ve Hall, 2001). 
Yamaç paraşütüne katılanlara eşsiz bir turizm deneyimi yaratılması, 

kaliteli hizmet sunulması önem arz etmektedir. Bu sayede onların tekrar bu 

aktiviteye katılım ve tavsiye etme niyetleri olumlu yönde 

etkilenebilmektedir. Bu durum da bu tür aktiviteleri organize eden 

destinasyonların yoğun rekabet ortamında daha fazla pazar paylarını 

artırmaları mümkün olabilecektir. 
Alanyazında yamaç paraşütü etkinliği kapsamında yapılan araştırmalar; 

akış deneyiminin yaşam doyumuna etkileri (Ayazlar ve Yüksel, 2018), 
yamaç paraşütünün kırsal kalkınmaya ekonomik etkileri (Costa ve Chalip, 

2005), yamaç paraşütü yapanların kaygı ve stres düzeyi (Özçiriş, 2017) gibi 
konulara odaklanmıştır. Ancak elde edilen deneyimlerle ve tavsiye etme 
niyetleri arasındaki ilişkileri ele alan çalışmaya rastlanılmamıştır. 

Literatürdeki bu boşluğu doldurmak amacıyla, bu çalışma yamaç 

paraşütüne katılanların akış deneyimleri, deneyim memnuniyetleri ve 

hikaye anlatım niyetleri arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlamaktadır. 
Çalışmanın ilk bölümünde araştırma değişkenleri ile ilgili kavramsal 

bilgiler sunulmaktadır. İkinci bölümde araştırma yöntemi ve üçüncü 

bölümde analiz bulguları yer almaktadır. Son bölümde ise çalışma 

sonuçları ve öneriler raporlanmıştır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Yamaç paraşütü; tek koltuğu bulunan, motorsuz, serbest düşüşe ihtiyaç 

duymayan, sürücü pilotu tarafından yönetilebilen ve rüzgarın gücü ile yön 

verilen bir hava aracıdır (Franke vd., 1991). Türkiye’de yamaç paraşütü 

denildiğinde akla ilk Fethiye gelmektedir. Türkiye’nin de en önemli yamaç 
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paraşütü parkuru olarak kabul edilen Babadağ kalkış pistinden Ölüdeniz ’in 

eşsiz manzarası eşliğinde Ölüdeniz Plajı (Belcekız Plajı) iniş pistine doğru 

yapılmaktadır. Belgeli ve deneyimli pilotlar eşliğinde yılın 12 ayı boyunca 

yapılan uçuşlar yaklaşık 25 - 45 dakika sürmektedir (Muğla İl Kültür 

Turizm Müdürlüğü, 2022). 
Akış deneyimi, bireylerin içsel bağlamda güdüleyici etkinliklerin 

sonucunda elde ettikleri ödüller vasıtasıyla kendini gerçekleştirme süreci 

olarak tanımlamaktadır (Jones, Hollenhorst ve Perna, 2003). Elde edilen en 
iyi deneyimin ve mutlu bir yaşam sürmenin kaynağının neler olduğu 

sorusuna cevap olan yaşama tam anlamıyla dahil olduğunu bilme hissi, 

pozitif psikolojinin çalışma alanında bulunan akış kuramının ortaya 
çıkmasına sebep olmaktadır (Nakamura ve Csikszentmihalyi, 2009). 
Alanyazında akış deneyimini macera turizm kapsamın ele alan çalışmalar 

(Wu ve Liang, 2011; Cater vd., 2021) kontrol, odaklanma ve zaman 
dönüşümü olamak üzere üç alt boyutta değerlendirilmektedir. 

Turistler tatil deneyimlerini daha anlamlı, unutulmaz ve dikkat çekici 

kılmak adına tatilleri esnasında yaşadıklarını, hikâyelerle diğer bireylere 

aktarma eğilimi göstermektedir (Gretzel vd., 2006). Hikâye anlatıcılığının, 

insanlığın yeryüzünde var olduğu süre itibariyle başladığı düşüncesi 

savunulmaktadır. Somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunarak 

nesilden nesile aktarılması üzerinde de önemli bir etkiye sahip olduğu 

söylenebilmektedir. Turistlerin kendi deneyimleri sonucunda yaşadıklarını 

hikâyeleştirerek başkalarına anlatması, destinasyonun kültürel mirasının 

sürdürülebilmesi ve diğer bireylere aktarılarak tanıtılması konusunda da 

oldukça önemlidir (Mathews ve Wacker, 2009; Weiler ve Walker, 2014; 
Kaya, 2020). Bu bağlamda destinasyonun sahip olduğu kültürel değerleri 

içeren hikâyeler de turistik tanıtma unsuru olarak kullanılabilmektedir 

(Mossberg, 2008). Destinasyonu turistler tarafından çekici ve keşfedilmek 

için açık hale getiren hikâye anlatımı, sosyal medya aracılığı ile 

paylaşılarak destinasyonun başka bireyler tarafından da merak edilmesi 

sonucu gelen turist sayısının artmasını sağlayabilmektedir (Hsu, Dehuang 

ve Woodside, 2009; Lund, Cohen ve Scarles, 2018). Turizm pazarlaması 

alanında hikâye anlatımı sayesinde tüketicilerde destinasyon seçiminde 

duygusal öncelik algısı yaratılarak satın alma niyetinin güçlendirilebildiği 

söylenebilmektedir (Zhong, Busser ve Baloğlu, 2017). 
 
Araştırma Hipotezlerinin Geliştirilmesi 
Tatil yapma amacıyla seyahate çıkma niyetinde olan turistler gidecekleri 

yere karar verme aşamasında ilk olarak geçmiş deneyimlerini hatırlama 
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eğilimi içerisinde olmaktadır ve bu hatırlanan deneyimlerinden 

yararlanmaktadır (Kara ve Çiçek, 2015). Bu nedenle turistlere eşsiz bir tatil 

deneyiminin yaratılarak sunulması tekrar ziyaret etmeleri ve tavsiye etme 
niyetleri açısından oldukça önem arz etmektedir (Kılıçarslan, 2022). 
Bosangit, Hibbert ve McCabe (2015) ile Zhong, Busser ve Baloğlu (2017) 

‘nun yapmış olduğu çalışmasında kişinin turizm deneyiminin unutulmaz 

derecede yaşandığını düşünmesi ve akış deneyimine ulaşması sonucunda 

hikâye anlatım niyetinde de artış gösterdiği bulgulanmıştır. Eşsiz deneyim 

yaşadığını düşünen turistler sosyal medya hesaplarında ve ağızdan ağıza 

iletişim yoluyla yaşadıkları deneyimleri çevrelerine aktarma niyeti 

içerisinde olabilmektedir. Zhong vd. (2017) yapmış olduğu çalışmasının 

sonucunda turistlerin yaşadıkları seyahat ve tatil deneyimlerini 

çevresindekilere aktarmak adına hikaye anlatım niyeti gösterdiklerinin 

bulgulamıştır. Cater vd. (2021) sualtı dalışı yapan turistler üzerinde yapmış 

olduğu çalışmasında akış deneyiminin hikâye anlatım niyeti üzerinde etkili 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Tüm bunlara dayanarak araştırmanın birinci 
hipotezi aşağıdaki gibidir 

H1: Yamaç paraşütüne katılanların akış deneyim algıları hikâye anlatım 

niyetini olumlu yönde etkiler. 
Memnuniyet, tüketicilerin beklentileri doğrultusunda aldıkları ürün ve 

hizmetleri tüketimleri sonrası oluşan algılarının kıyaslanmasıyla ortaya 
çıkan psikolojik durumdur (İlban vd., 2016). Turizm alanyazınında 

turistlerin elde etmiş oldukları deneyim ile memnuniyetleri arasındaki 

ilişkileri inceleyen ve aralarında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyan 

birçok çalışma vardır. Örneğin Chen ve Tsai (2007) yapmış olduğu 

çalışmasında olumlu şekilde algılanan turistik akış deneyimlerinin 

memnuniyete yol açtığı sonucuna ulaşmıştır. Daha spesifik olarak macera 
turizmi kapsamında etkinlik deneyimlerinin memnuniyeti etkilediğini 

tespit eden çalışmalar da (Kim & Thapa, 2018; Ayazlar & Yüksel, 2018; 

Karasakal, 2020) vardır. Alanyazına dayanarak araştırmanın ikinci hipotezi 

aşağıdaki gibidir. 
H2: Yamaç paraşütüne katılanların akış deneyim algıları deneyim 

memnuniyetini olumlu yönde etkiler. 
Alanyazın memnuniyetin tekrar satın alma ve tavsiye etme niyetinin 

öncülü olduğu konusunda hemfikirdir. Albayrak & Caber (2013), Chi & 
Qu (2008) ve Do Valle vd. (2006) yapmış olduğu çalışmalarında turistlerin 
tatillerini gerçekleştirmek üzere gittikleri destinasyondan duydukları 

memnuniyetin destinasyonu tekrar ziyaret etme ve başkalarına tavsiye etme 

niyeti üzerinde etkili olduğu sonucuna varmışlardır. Ayrıca Cater vd. 
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(2021) memnuniyetin turist deneyimi ve tavsiye etme niyeti arasında da 

aracılık rolünün olduğunu da raporlamıştır. Bunlara göre araştırmanın 

üçüncü ve dördüncü hipotezleri aşağıdaki gibidir. 
H3: Yamaç paraşütüne katılanların deneyim memnuniyetleri hikaye 

anlatım niyetlerini olumlu yönde etkiler. 
H4: Yamaç paraşütüne katılanların akış deneyim algıları ile hikaye 

anlatım niyetleri arasındaki ilişkide deneyim memnuniyetinin aracılık rolü 

vardır 
 Geliştirilen bu hipotezler kapsamında önerilen araştırma modeli Şekil 

1’de gösterilmektedir. 
 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

 

3. YÖNTEM 
Araştırma verilerinin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmış 

olup, veriler Fethiye’de yamaç paraşütü yapan kişilerden toplanmıştır. 
Anket formu dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm katılımcıların kişisel 

özelliklerini belirlemek amacıyla beş sorudan; ikinci bölüm akış deneyim 

algılarını ölçmek amacıyla dokuz maddeden; üçüncü bölüm yamaç 
paraşütü deneyim memnuniyetini ölçmek amacıyla üç maddeden ve 

dördüncü bölüm hikâye anlatım niyetlerini ölçmek amacıyla beş maddeden 

oluşmaktadır. Akış deneyim maddeleri Wu & Liang (2011), deneyim 
memnuniyeti maddeleri (Tsaur et al., 2015) ve hikaye anlatım niyeti 

maddeleri ise Cater et al. (2021) çalışmalarından uyarlanmıştır. Tüm 

maddeler 7’li Likert ölçeği ile ölçülmüştür. Araştırmada tesadüfi olmayan 

Akış Deneyimi 

Deneyim Memnuniyeti 

Hikâye Anlatım Niyeti 
H 1 

H 2 H 3 
H 4 
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yöntemlerden kolayda örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Uygulama Mayıs 

– Ağustos 2022 döneminde yapılmış olup, toplam 432 anket toplanmıştır.  
 
4. BULGULAR 

Araştırmaya katılanların %52,1’i erkek, %47,9’u kadındır. Yaş 

ortalaması %35,31’dir. Yerli katılımcıların oranı %58,8 iken, yabancıların 

oranı %41,2’dir. Medeni durumlarına göre çoğunluk %54,1 ile bekârlara 

aittir. Yamaç paraşütünü ilk kez deneyim edenlerin oranı %43,3, birden 

fazla deneyimleyenlerin oranı %56,7’dir.  
Araştırma modelinde yer alan değişkenler arasındaki ilişkiyi test etmek 

için bu çalışmada PLS-SEM yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem ikinci 
düzey yapılar için elverişli olmasından dolayı tercih edilmiştir. Çünkü 

araştırma modelinde akış deneyimi ikinci düzey yapı olarak ele alınmıştır. 

Ölçüm modelinin geçerliliği ve güvenilirliği Hair vd.’nin (2019) önerdiği 

şekilde beş adımda gerçekleştirilmiştir. İlk olarak her bir yapıya ait 

indikatörlerin faktör yükleri incelenmiştir. Hair vd.’ye (2019) göre her bir 

indikatöre ait faktör yükü 0,708’in üzerinde olmalıdır. Ancak, CR ve AVE 

değerleri eşik değerin üzerinde olması şartıyla faktör yükü 0,40 ile 0,700 
arasında olan indikatörlerin ölçüm modelinde tutulmasını da 

önermektedirler. Buna göre akış deneyim boyuna ait AD4 kodlu indikatör 

0,40 değerinin altında kalığı için ölçüm modelinden çıkarılmış, faktör yük 

değeri 0,40 ile 0,700 arasında kalan DM3 ve HAN2 indikatörleri CR ve 

AVE değerleri eşik değerin üzerinde olduğu için ölçüm modelinde 
tutulmuştur. Tablo 1’de ölçüm modelinde kalan tüm indikatörlere ait faktör 

yük değerleri ile her bir yapıya ait CR ve AVE değerleri yer almaktadır.  
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Tablo 1. İndikatörlerin faktör yükleri ve yapıların CR, AVE ve güvenilirlik 
değerleri 

 

F
ak

tö
rl

er
 

İndikatörler 

F
ak

tö
r 

y
ü
k

ü
 

C
ro

nb
ac

h 
A

lf
a CR AVE 

Kontrol 
AD1: Güvende hissetmek ,944 

0,881 0,883 0,719 AD2: Kontrol altına almak ,853 

AD3: Uçuş ekipmanlarının yardımı ,732 

Odaklanma  AD5: Tam konsantre olmak ,887 
0,855 0,855 0,747 

AD6: Dikkati uçuşa vermek ,841 

Zamanın 

dönüşümü 

AD7: Zamanın çok çabuk geçmesi ,880 

0,861 0,862 0,676 AD8: Zamanı takip edememek ,814 

AD9: Zamanın su gibi akıp geçmesi ,769 

Deneyim 
Memnuniyeti  

DM1:Memnuniyet ,900 

0,802 0,818 0,610 DM2:Beklentileri karşılamak ,847 

DM3: Ödenen paraya değmesi ,550 

Hikâye 
Anlatım 

Niyeti 

HAN1:Arkadaşlarla paylaşmak ,807 

0,871 0,868 0,572 

HAN2:Sosyal medyada paylaşmak ,577 

HAN3:Hikâyeleştirmek ,702 

HAN4:Özetleştirerek anlatmak ,881 

HAN5:Kısa hikâyelerle anlatmak ,779 

 
İkinci olarak iç tutarlılık güvenilirliği birleşik güvenilirlik (CR) ve 

cronbach alfa katsayılarına göre değerlendirilmiştir. Hair vd.’ye (2019) 

göre CR ve Cronbach alfa katsayısı 0,700’den büyük olmalıdır. Tablo 1’de 

görüldüğü gibi bu değerler eşik değerlerin üzerinde olduğu için iç tutarlılık 

güvenilirliği sağlanmıştır. Üçüncü olarak tüm yapıların yakınsak geçerliliği 

AVE ile değerlendirilmiştir. Hair vd.’ye (2019) göre AVE ise 0,500’den 

büyük olmalıdır. Tablo 1’deki AVE değerlerine göre tüm yapıların 

yakınsak geçerliliği de sağlanmıştır. Dördüncü olarak, ölçüm modelinin 

ayrışım geçerliliği için Fornell-Larcker kriteri ve çapraz yüklemeler 
incelenmiştir. Çapraz yükleme değerlerinde, indikatörün ilgili olduğu 

değişkenin faktör yükü diğer değişkenlerindekinden yüksek olmalıdır 
(Henseler vd., 2015). Fornell-Larcker kriterinde her bir değişkenin AVE 

karekök katsayısı, değişkenin diğer değişkenlerle olan korelasyon 

katsayılarından büyük olması gerekmektedir (Fornell ve Larcker, 1981).  
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Tablo 2. Çapraz yüklemeler 

Faktörler İndikatörler Çapraz yüklemeler 
K O ZD DM HAN 

Kontrol (K) 
AD1 0.944 0.530 0.585 0.512 0.342 
AD2 0.853 0.514 0.486 0.361 0.300 

AD3 0.732 0.369 0.484 0.309 0.188 

Odaklanma (O) AD5 0.500 1.014 0.495 0.425 0.294 
AD6 0.469 1.006 0.430 0.407 0.349 

Zamanın Dönüşümü 

(ZD) 

AD7 0.559 0.480 0.880 0.401 0.254 
AD8 0.487 0.483 0.814 0.338 0.239 

AD9 0.459 0.353 0.769 0.371 0.325 

Deneyim Memnuniyeti 
(DM) 

DM1 0.471 0.433 0.417 0.900 0.417 
DM2 0.375 0.416 0.414 0.847 0.447 

DM3 0.222 0.250 0.179 0.550 0.457 

Hikaye Anlatma Niyeti 
(HAN) 

HAN1 0.222 0.286 0.204 0.559 0.807 
HAN2 0.190 0.206 0.182 0.333 0.577 
HAN3 0.240 0.244 0.291 0.338 0.702 
HAN4 0.323 0.373 0.260 0.439 0.881 
HAN5 0.268 0.270 0.306 0.390 0.779 

 

Tablo 3. Fornell-Larcker kriteri 

Faktörler Fornell-Larcker kriteri 
DM HAN K O ZD 

Deneyim Memnuniyeti 0.781     
Hikâye Anlatım Niyeti 0.550 0.756    

Kontrol 0.472 0.332 0.848   

Odaklanma 0.481 0.371 0.561 0,864  

Zamanın Dönüşümü 0.451 0.330 0.613 0,536 0,822 

Tablo 2’deki çapraz yüklemeler ile Tablo 3’teki Fornell-Larcker 
kriterleri incelendiğinde ölçüm modelinin ayrışım geçerliliğinin sağlandığı 

görülmektedir. Son olarak doğrusallık probleminin olup olmadığını kontrol 

etmek için varyans artış faktörü (VIF) değerleri incelenmiştir. Tüm yapılara 

ait VIF değerleri (DM:2,637; HAN:1,464) 3’ten küçük olduğu için çoklu 

bağıntı sorunun olmadığı belirlenmiştir.  
Araştırma modelinde yer alan tüm yapıların güvenilirlik ve geçerlilikleri 

sağlandıktan sonra araştırmanın hipotezleri test aşamasına geçilmiştir. 

Bunun için akış deneyimi ikinci düzey, deneyim memnuniyeti ve hikâye 
anlatım niyeti birinci düzey yapı olarak ele alınmıştır. Hipotezlerin test 
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edilmesinde Hair vd.’nin (2019) önerdiği gibi açıklanan varyans (R2), 
tahmin gücü değeri (Q2) ve ilişki katsayıları (β) incelenmiştir. β 
katsayılarının anlamlılığı için 5000 örneklemli bootstrapping yöntemi 
kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen ilişki katsayıları ve R2 
değerleri Şekil 1’de gösterilmektedir.  

 

Şekil 1’de görüldüğü gibi akış deneyimi hikâye anlatım niyetini (β= 
,144; p<,005) ve deneyim memnuniyetini (β = ,563; p<,001); deneyim 
memnuniyeti de hikâye anlatım niyetini (β = ,475; p<,001) olumlu yönde 

etkilemektedir. Elde edilen R2 değerlerine göre hem deneyim memnuniyeti 

hem de hikâye anlatım niyetinin %32’si bağımsız değişkenlerle 

açıklanmaktadır. Bu değerlere göre de modelin genel anlamda 

açıklayıcılığının zayıf olduğu söylenebilir. Diğer taraftan bağımlı 

değişkenlere ilişkin Q2 değerleri de incelenmiştir. Yapılan analiz 

sonucunda deneyim memnuniyetinin Q2 değeri 0,165; hikâye anlatım 

niyetinin Q2 değeri 0,159 olarak hesaplanmıştır. Hair et al. (2019), Q2 
değerlerini yorumlamak için 0 (küçük), 0,25 (orta) ve 0,50 (büyük) eşik 

değerlerini önermektedir. İki bağımlı değişkenin Q2 değerleri dikkate 

alındığında, araştırma modeli için küçük düzeyde tahmin gücüne sahip 

olduğu söylenebilir. Sonuç olarak H1, H2 ve H3 hipotezleri desteklenmiştir. 
Son aşamada deneyim memnuniyetinin aracılık rolünü test etmede 

Baron ve Kenny (1986) yöntemi kullanılmıştır. Onlara göre, aracılık 

etkisinden söz edilebilmesi için bağımsız değişkenin bağımlı değişken 

üzerindeki etkileri anlamlı olmalıdır. Aynı zamanda, aracı değişken modele 

dâhil edildiğinde de, bağımlı değişkenin aracı değişken; aracı değişkenin 

de bağımlı değişken üzerindeki etkileri anlamlı olmalıdır. Bunun için 
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bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki anlamlılığını test etmek 

amacıyla araştırma modelinden deneyim memnuniyet çıkarılarak model 

çalıştırılmıştır. Akış deneyiminin hikâye anlatım niyeti üzerindeki etkisi 
(β= ,409; p<,001) anlamlı bulunmuştur.  Aracı değişken olan deneyim 

memnuniyetinin modele dâhil edilerek model tekrar çalıştırılmıştır. Analiz 

sonucunda, akış deneyimi deneyim memnuniyetini deneyim memnuniyeti 

de hikâye anlatım niyetini anlamlı etkilemektedir. Diğer taraftan akış 

deneyiminin hikâye anlatım niyeti üzerindeki etkisi de (β= ,144; p<,001),  
anlamlı bulunmuştur. β katsayısında azalma olduğu için kısmi aracılık 

etkisi söz konusudur. Sonuç olarak H4 hipotezi de desteklenmiştir.  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Alanyazında yamaç paraşütü aktiviteleri ile ilgili yapılan sınırlı 

araştırmalardan biri olan bu çalışma, yamaç paraşütü aktivitesine 

katılanların algıladıkları akış deneyimi, memnuniyet ve hikâye anlatım 

niyetleri arasındaki ilişkilere odaklanmıştır. Çalışma sonuçları mevcut 

alanyazına ve uygulamaya önemli katkılar sunmaktadır.  
Önceki çalışmalarda sualtı dalışı (Cater et al., 2021), doğa temelli turizm 

(Kim & Thapa, 2018), tatil turizmi (Karasakal, 2020), dağ tırmanışı (Metin 
ve Düşmezkelender, 2022) ve rafting (Wu & Liang, 2011) gibi açık alan 

rekreasyon faaliyetleri kapsamında ele alınan akış deneyimi yamaç 

paraşütü kapsamında da (Ayazlar ve Yüksel, 2018) ele alınmıştır. Ancak 

yamaç paraşütü kapsamında akış deneyiminin, memnuniyet ve hikâye 

anlatım niyeti arasındaki ilişkileri inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla alanyazında önemli bir boşluğu doldurmaktadır.  
Analiz sonuçları akış deneyiminin memnuniyetin güçlü bir belirleyicisi 

olduğunu göstermektedir. Bu bulgu rafting, tatil turizmi ve doğa temelli 

turizm bağlamlarında akış deneyiminin memnuniyet üzerindeki etkisini 

gösteren Wu & Lian (2011), Kim & Thapa (2018) ve Karasakal’ın (2020) 

bulgularıyla örtüşmektedir. Deneyim memnuniyeti de hikâye anlatım 

niyetini güçlü bir şekilde etkilemektedir. Bu sonuç memnuniyetin hikâye 
anlatım niyetini dolaylı (duygusal bağlılık aracılığıyla) etkisi olduğunu 

tespit eden Zhong et al.’ın (2017) çalışmasıyla kısmen benzeşmektedir. 

Ayrıca sonuçlar, akış deneyiminin hikâye anlatım niyetini de olumlu 

etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu bulgu da sualtı dalışı bağlamında akış 

deneyiminin hikâye anlatım niyeti üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşan 

Cater et al.’ın (2021) çalışmasıyla uyumludur. Ancak, beta katsayısı 

dikkate alındığında yamaç paraşütüne katılanların akış deneyiminin hikâye 
anlatım niyeti üzerindeki etkisi güçlü değildir. Başka bir ifadeyle hikâye 
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anlatım niyeti akış deneyiminden doğrudan etkilenmemektedir. Çünkü bu 

iki değişken arasındaki ilişkiye alanyazınla uyumlu olarak (Lin & Kuo, 

2016; Cater et al., 2021) memnuniyet aracılık etmektedir.   
Araştırma sonuçlarının alanyazına olduğu gibi uygulamaya da 

çıkarımları söz konusudur. Akış deneyiminin memnuniyet aracılığıyla 

hikâye anlatım niyetini olumlu etkilemesi sonucuna göre öncelikle yamaç 

paraşütü deneyim memnuniyetine odaklanmalıdır. Bununla ilgili olarak; 

onlara hafızalarında unutulmaz bir deneyim bırakmak için etkinlik 

esnasında çekilen fotoğraf ve videoları ücretsiz vererek onları yaşamış 

olduğu deneyimlerini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya teşvik 

etmelidirler. Böyle bir uygulama ile yamaç paraşütü etkinliği düzenleyen 

işletmelerin reklamı yapılacak hem de potansiyel katılımcılara ulaşılarak 

yamaç paraşütü aktivitesine katılmak üzere onları destinasyona 
çekebileceklerdir. Ayrıca yamaç paraşütünü ilk kez deneyimleyecek 

katılımcıları aktivitenin benzersiz ve yeni yönleri anlatılmalıdır. 

Memnuniyet hikâye anlatım niyetini güçlü bir şekilde etkilediğinden 

yamaç paraşütü şirketleri organize olarak yamaç paraşütü ile ilgili 

çevrimiçi platform oluşturabilirler. Yamaç paraşütü etkinliğini 

deneyimleyen ve memnun olanları bu platforma yönlendirerek olumlu 

duygu ve düşüncelerini paylaşmaları teşvik edilebilir.  
Bu çalışmaya katılanların yarıya yakını yamaç paraşütünü ilk kez 

deneyimleyen  kişiler olması nedeniyle bu etkinlikle ilgili olarak gerekli 

konforun sağlanamaması (başlangıç noktasından uçuş noktasına transfer 

hizmetleri vb.) veya araç ve gereçlerin kullanımı ile ilgili yeterince bilgi 

verilmemesi kişilerin olumsuz bir akış deneyimine, tekrar katılma isteği ve 

tavsiye etme/hikaye anlatım niyetini olumsuz yönde etkileyebilir. Bunun 

için özellikle bu etkinliği ilk kez deneyimleyecek olanlara rehberlik ederek 

onların fizyolojik ve psikolojik durumlarını göz önünde bulundurarak risk 
algılarını hafifletmeye ve güvenli bir uçuş deneyim hissi yaratmaya 

çalışmalıdırlar.  
Her araştırmanın olduğu gibi bu çalışmanın da bazı sınırlılıkları vardır. 

Çalışma verileri Fethiye destinasyonunda toplandığı için sonuçlar yamaç 

paraşütü etkinliği sunan diğer destinasyonları genelleyemeyebilir. Veriler 

yüksek sezonda elde edildiği için turist özellikleri ve hizmet kalitesi gibi 

mevsimler farklılıklar dikkate alınmamıştır. Dolayısıyla farklı zaman 

diliminde ve farklı yerlerde yapılmasıyla farklı sonuçlar elde edilebilir. 

Ayrıca araştırma modelinin macera turizmi kapsamında farklı etkinlikler 
(trekking, rafting, bisiklet vb.) üzerinde de test edilebilir. 
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ÖZET 
Mezopotamya, Fırat ve Dicle Nehirlerinin eşlik ettiği sulak topraklarıyla 

birçok devlet için dikkat çeken bir bölge olmuştur. Bu nedenle yüzyıllar 
içerisinde çeşitli medeniyetlerin kontrolü altına girmiştir. Mardin bu 

bereketli toprakların kuzeyinde, Yukarı Mezopotamya denilen Anadolu 

topraklarında kurulmuştur. Mardin’de Süryani, Keldani, Musevi, Yakubi, 
Nasturidi, Şemsi, Yezidi ve Müslüman halkın bir arada yaşadığı 

bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı Mardin’in inanç turizminin sosyal, 

kültürel, psikolojik, fiziksel ve ekonomik etkilerini Clayton Alderfer’in 
ERG teorisine göre değerlendirmek ve yerel halkın doyum düzeylerini 

belirlemektir. Bu doğrultuda Mardin merkez ilçesinde yaşayan 15 kişi ile 

görüşülmüştür. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak 

toplanmıştır. Çalışmanın sonucuna göre Mardin’in inanç turizmi açısından 

marka düzeyine eriştiği ve tanınırlık düzeyi açısından doyum noktasına 

ulaştığı tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Mezopotamya, Mardin, inanç turizmi, ERG teorisi. 

 
THE IMPACT OF DESTINATION BRAND ON LOCAL 

PEOPLE IN FAITH TOURISM: THE CASE OF MARDİN 
 

ABSTRACT 
Many states' attention has been drawn to Mesopotamia because of its 
wetland lands accompanied by the Euphrates and Tigris Rivers. For this 
reason, it has come under the control of various civilizations over the 
centuries. Mardin was founded in the north of these fertile lands, in the 
Anatolian lands called Upper Mesopotamia. It is known that Syriac, 
Chaldean, Jewish, Yakubi, Nesturidi, Shamsi, Y Decider, and Muslim 
people lived together in Mardin. The aim of this study is to evaluate the 
social, cultural, psychological, physical, and economic effects of faith 
tourism in Mardin according to Clayton Alderfer's ERG theory and to 
determine the satisfaction levels of the local people. In this direction, 15 
people living in the central district of Mardin were interviewed. The data 
was collected using a semi-structured interview technique. According to 



792 

the results of the study, it has been determined that Mardin has reached the 
brand level in terms of faith tourism and has reached the satisfaction point 
in terms of recognition level. 
Keywords: Mesopotamia, Mardin, faith tourism, ERG theory. 
 
1. GİRİŞ 

Turizm insan merkezli olay ve hareketler bütünüdür ve sürekli 

gelişmektedir. Her dönemde insanların talep ve ihtiyacına göre değişime 

uğramış,  ulaşım ve iletişim araçlarının gelişmesi ile birlikte bireylerin 
turizm ve tatil kavramlarına yönelik bakış açısı değişmeye başlamıştır. 

Günümüzde yapılan araştırmalar, turizmin ziyaretçi ve yerel halk cephesini 
sosyal, kültürel ve psikolojik olarak etkilediğini ortaya koymuştur. Bu 

karşılıklı etkileşim kimi zaman olumlu kimi zaman olumsuz neticeler 
doğurmaktadır (Avcı, 2020: s.542). 

Psikolojik ve kültürel etkisi yadsınamayacak turizm türlerinden biri 

inanç turizmidir. Anadolu topraklarında geçmişte birçok medeniyetin 

kurulması, günümüzde inanç turizmi açısından cezbedici bir nokta haline 
gelmesini sağlamıştır. Bu çalışmada inanç destinasyonlarından biri olan 
Mardin’de, inanç turizminin yerel halk üzerindeki etkisi tartışılmıştır. 

 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. İnanç ve Turizm Arasındaki İlişki 

İnsanoğlu geçmişten beri, yaşadığı dünyada, her zaman kendinden yüce, 

manevi bir varlığın olduğuna inanmıştır. Psikolojik olarak olumlu 

sonuçların olacağına inanmak, yüzyıllar içerisinde inanç kavramını 

şekillendirmiş, yeni inançlar ortaya çıkmıştır (Baltacı, 2022: s.3). Din ve 
inanç olguları, insanın hemen her döneminde yönlendirici ve güven 

sağlayan bir etken olmuştur (Koç, 2018: s.3-4). Kişiler mensubu oldukları 

inancın kutsal mekânlarını ziyaret etmekte, bu motivasyonla manevi 
doyuma ulaşmaya çalışmaktadır (Koçyiğit, 2011: s.131). 
 
2.2. İnanç Turizminin Tanımı 

İnanç turizmi insanların dini inançlarını temsil eden yerleri görmek, dini 
inançlarının gereğini yerine getirmek amacıyla bir yerden başka bir yere 

geçici süreyle gitmelerinden doğan seyahatler bütünüdür (Tala ve Padurea, 
2008:242). Başka bir tanıma göre inanç turizmi, kutsallık atfedilen 
bölgelerin ziyaret edilmesidir (Wiśniewski, 2018: s.200).  

 
2.3. İnanç Turizminin Toplumsal Hayata Etkisi 

Turizm, destinasyon ve çevresinde, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatı 

etkilemektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar, turizm potansiyelinin 
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yüksek olduğu bölgelerin ulaşım, haberleşme ve yapay kaynaklarının 

yüksek düzeyde seyrettiğini ortaya koymaktadır (Woodward, 2004: s.177). 
Yerel halkın bölgenin turizm kaynağına yönelik fırsatları 

değerlendirerek işletme açması, turistlerin alışveriş, konaklama, yeme-
içme faaliyetleri ile harcama yapmaları turizmin ekonomik faydasıdır  

(Vıjayanand,2012: s.329-330).  
Toplumun refah düzeyi yükseldikçe çevresi ile olan münasebetleri de 

gelişmektedir. Ancak sosyal ve kültürel hayat her zaman olumlu 

etkilenmemektedir. Sosyo-kültürel değerleri oluşturan bileşenler toplum 

içerisinde insanların birbirlerine karşı davranışlarını belirlemektedir 

(Zorina vd. 2016: s.432) 
 

2.4. Tur Abdin Bölgesi ve Mardin  
Tur Abdin Bölgesi Şanlıurfa (Edessa), Mardin Merkez, Midyat, 

Midyat’ın köyleri ve çevresini kapsamaktadır. Günümüzde de halen 

kullanılan özel ve ruhani bir isimdir. Süryanilik, Keldanilik (Katolik 

Süryaniler), Yakubilik (Harraniler), Şemsilik, Yezidilik dinlerinin 

şekillendiği yer olmakla beraber (Aydın vd., 2000: s.286), Ortodoks 
Hristiyan ruhani liderler ve azizler Tur Abdin’de kurulmuş manastırlarda 

yetişmiştir (Turan,2019:36). 
 

2.5. Clayton Alderfer’in ERG Teorisi 
Mutluluk ve tatmin olma dürtüleri insanların yaşam standartlarını ortaya 

çıkaran önemli bir ölçüttür. Pozitif psikoloji alanı bireyin mutlu olacağı ve 

kendini gerçekleştirme sürecinde uygulaması gereken pratikleri 
motivasyon kavramı ile değerlendirmektedir (Maslow, 1954: s.354). 

Clayton P. Alderfer’in ERG Teorisi Maslow’un İhtiyaçlar 

Hiyerarşisinin düzenlenmiş biçimidir. Existence (Var Olma), Relatedness 

(İlişkili Olma), Growht (Gelişim) kelimelerinin baş harfleri ile 

oluşturulmuştur (Alderfer, 1967: s.441): 
Var Olma İhtiyacı: İhtiyaçlar hiyerarşisinde fizyolojik ve güvenlik 

ihtiyaçlarına karşılık gelmektedir. Alderfer ek olarak sosyal güvenlik 

ihtiyacı, maaş alma, fiziksel koşulların yeterliliği kavramlarını eklemiştir. 
İlişkili Olma: Kişinin çevresiyle olan duygusal etkileşimini, tanınma ve 

saygı görme ihtiyaçlarını temsil eder. İhtiyaçlar hiyerarşisinde sevgi ve 

aidiyet ihtiyacı, saygı ihtiyacına karşılık gelmektedir.  
Gelişim: Bireyin kendini gerçekleştirmesi eğilimine bağlı olarak gelişen 

ihtiyaçtır. Kişinin bir alanda uzmanlaşmasını, becerilerini kullanmasını 

ifade etmektedir. İhtiyaçlar hiyerarşisinde kendini gerçekleştirme 

ihtiyacına karşılık gelmektedir.  
Literatürde inanç turizmi üzerine yapılan birçok çalışma vardır. İlgili 

yayınların kimi kültür, inanç değerleri ile harmanlanarak yapılırken, kimi 
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çalışmalar alan yazın taraması ile sınırlı kalmaktadır. Türkiye’de Mardin 

ve inanç turizmi dâhilinde sosyo-kültürel etkileri üzerine yapılan 

çalışmalar aşağıdaki gibidir: 
Günal (2005) Mardin Midyat’ı ziyaret eden turistlerin yaş, cinsiyet ve 

kültür değişkenlerini araştırmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, Mardin’de 

kültür turizmine en çok kadınların katıldığı ortaya çıkarılmıştır. Turistlerin 

Mardin’i ziyaretinden sonra akıllarında kalan imajın sosyo-kültürel yapısı 

olduğu açığa çıkarılmıştır. 
Ataman ve Özer’in (2021) Mardin yerel halkı ile yaptıkları çalışmada 

kentte turizmin etkilerini, halkın turistlere yönelik tutumlarını 

ölçmüşlerdir. Araştırmanın sonucunda katılımcıların, Mardin’de kültür ve 

inanç turizminin gelişmesini destekledikleri, ancak sosyo-kültürel dokuyu 
tehdit etmesi halinde olumsuz tavır takınacaklarını tespit etmişlerdir. 
 
3. YÖNTEM 
3.1. Araştırmanın Amacı, Yöntemi ve Önemi 

Bu çalışmanın amacı Mardin’deki inanç turizminin kültürel, ekonomik 
ve sosyal etkisini ERG teorisine göre değerlendirmek, halkın inanç turizmi 

düzeyinde doyum düzeylerini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma 

yöntemlerinden alan yazın taraması tekniği kullanılarak inanç turizmi, 

Mardin, İhtiyaçlar Hiyerarşisi ve devamı olan ERG teorisi ile ilgili veri 
toplanmıştır. Katılımcılar yerel halktan en kolay ulaşılabilir meslek sahibi 
kişilerden seçilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile 5 
Temmuz-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri toplama 
sürecinde Google Anketler uygulaması kullanılmış, katılımcılara çevrimiçi 

ortamda erişilmiştir. Çalışmanın hedef katılımcı sayısı kolay örnekleme 

olması açısından düşünülerek 15 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın 

evrenini Mardin merkez ilçesi oluşturmaktadır.  
Katılımcılara demografik ölçek hariç, toplam 10 soru yöneltilmiş, elde 

edilen veriler 3 ana başlık altında toplanmıştır. Katılımcılardan elde edilen 

veriler Clayton Alderfer tarafından geliştirilen ERG teorisine göre 

değerlendirilmiş, Mardin’de inanç turizminin doyum düzeyi tespit 
edilmeye çalışılmıştır.  

İnanç turizminin sosyal, kültürel, psikolojik, fiziksel ve ekonomik 

etkilerine dair elde edilen verilerin ERG teorisi temelinde farklı yönleriyle 

ele alınması açısından, bu çalışmanın başta turizm olmak üzere beşeri 

bilimler ve ortak disiplinler literatürüne ciddi katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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4. BULGULAR 
 
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Verileri 

  N %   N % 

Cinsiyet 
Kadın 10 66,7 

Yaş 
18-29 7 46,7 

Erkek 5 33,3 30-49 7 46,7 
   50-69 1 6,7 

  N %   N % 
Doğum 

Yeri 
Mardin 14 93,3 

Medeni 
Durum 

Evli 7 46,7 
Artuklu 1 6,7 Bekâr 7 46,7 

    Boşanmış 1 6,7 
  N %   N % 

Eğitim 

Durumu 

İlköğretim 2 13,3 

Gelir 
Durumu 

Geliri Yok 5 33,3 
Ortaöğretim 2 13,3 2900-4500 1 6,7 
Lise 5 33,3 4600-5900 1 6,7 
Önlisans 2 13,3 6000-8900 5 33,3 
Lisans 4 26,7 9000 ve üzeri 3 20,0 

 
Tablo 1’de gösterildiği üzere araştırmaya katılan katılımcılardan 10’u 

kadın 5’i erkektir. Yaş ortalaması 18 ila 69 arasındadır. Çalışmanın evren 

ve örneklemine uygun olması gözetilerek katılımcıların doğum yerinin 

Mardin merkez ilçe ve Artuklu olmasına dikkat edilmiştir. Bu nedenle 14 

kişi merkez, 1 kişi Artuklu ilçesi doğumludur. 7 katılımcı evli, 7’si bekar, 

1’i medeni durumunu boşanmış olarak belirtmiştir. Eğitim durumu 

incelendiğinde çoğunluğun lise ve lisans düzeyinde yoğunlaştığı 

görülmektedir.  
 
Tablo 2. Katılımcıların Meslek Durumu 

  N % 

Meslek Durumu 

Ayakkabıcı 1 6,7 
Makine Mühendisi 1 6,7 
Otomobil Tamircisi 2 13,3 
İnşaat İşçisi 2 13,3 
Öğrenci 1 6,7 
Ev Hanımı 2 13,3 
Turist Rehberi 2 13,3 
Okul Öncesi Öğretmenliği 1 6,7 
Çalışmıyor 2 13,3 
Mağaza Satış Personeli 1 6,7 
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Tablo 2’deki verilere göre 3 kişinin esnaf, 2 kişinin turist rehberi, 2 

kişinin ev hanımı, 4 kişinin özel sektör çalışanı, 1 kişinin devlet memuru, 

1 kişinin öğrenci olduğu ve 2 kişinin çalışmadığı gözlenmektedir. 
 
Tablo 3. Katılımcılara Göre Mardin’de İnanç Turizmine Katılımın Düzeyi 

Cinsiyet Yüksek Çok Yüksek 

Kadın 1 9 

Erkek 2 3 
 

 Tablo 3’de katılımcılara göre Mardin’de inanç turizmi hareketine 

katılım düzeyleri verilmiştir. Kadın katılımcılardan 9’u, erkek 

katılımcılardan 3’ü inanç turizmi faaliyetlerinin çok yüksek düzeyde 

gerçekleştiğini belirtmiştir. Bu katılımcıların yaş ortalaması 18-29 arasında 

değişmektedir.  
Tablo 3’deki veriler ERG teorisindeki ilişki kurma ihtiyacına bağlı 

aidiyet, sevgi ve saygı görme kategorisine göre değerlendirildiğinde 

Mardin’in din ve kültür mozaiğinin tanınırlığının doyum noktası 

derecesine ulaştığı, kente gelen turistlerin inanç ve kültür hazzını yaşama 

motivasyonu taşıdığı anlaşılmaktadır. 
 

Tablo 4. Katılımcılara Göre İnanç Turizminin Ekonomik Etkisinin Demografik 
Verilerle Gösterimi 

Cinsiyet Düşük Orta Yüksek 
Kadın 1 3 6 
Erkek 2 2 1 
Meslekler Düşük Orta Yüksek 
Ayakkabıcı 1   

Makine Mühendisi   1 
Otomobil Tamircisi 1 1  

İnşaat İşçisi  1 1 
Öğrenci   1 
Ev Hanımı  1 1 
Turist Rehberi   2 
Okul Öncesi Öğretmenliği  1  

Çalışmıyor 1 1  

Mağaza Satış Personeli   1 

 
Tablo 4’de katılımcılara göre inanç turizminin ekonomik etkisine dair 

bilgiler verilmiştir. Mardin’de inanç turizminin gelir getirmediğini düşünen 
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3 katılımcı vardır. Bu katılımcılardan 2’si esnaflık yapmakta iken 1 
katılımcı çalışmamaktadır. İnanç turizminin orta derecede gelir getirdiğini 

düşünen 5 katılımcı olduğu ve bu katılımcıların meslek dağılımlarında 

esnaflık, özel sektör çalışanı, öğretmenlik gibi çeşitliliğin olduğu 

görülmektedir. İnanç turizminin yüksek derecede gelir getirdiğini düşünen 

7 katılımcı olduğu, bu katılımcıların 2’sinin turist rehberi, 1’inin öğrenci 

diğerlerinin serbest meslek sahibi olduğu tespit edilmiştir.  
Tablo 4’deki veriler ERG teorisindeki gelişme ve büyüme ihtiyacı 

kapsamında değerlendirildiğinde, Mardin’de inanç turizminin ekonomik 

getirisinin, kentin marka sadakatine göre daha düşük olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu durum Türk Lirasının döviz karşısında değer 

kaybetmesi, alım gücünün düşmesi, seyahat etme yoksunluğu gibi 

nedenlerle açıklanabilir. 
  
Tablo 5. İnanç Turizminin Mardin’in Kültür Dokusuna Etkisine Dair Katılımcı 

Görüşleri 

Olumsuz Kararsız Olumlu 
2 1 12 

  
Turizm, yoğun emek gerektiren bir sektördür. Ayrıca turistik bölgelerin 

insan yükü kaldırma potansiyeli, çevre kirliliği ve kültürel deformasyon 

turizmin olumsuz etkileri arasında gösterilmektedir (Mathieson ve Wall,  
1982:s.2). Tablo 5’teki verilere göre inanç turizmi hareketinin Mardin’in 

kültür dokusuna zarar verdiğini düşünen 2, kararsız kalan 1 kişi, Mardin’in 

inanç turizmi sayesinde kültür imajının daha fazla yükseldiğini düşünen 12 

katılımcı tespit edilmiştir. 
Tablo 5’deki veriler ERG teorisindeki var olma ihtiyacına göre 

değerlendirildiğinde, Mardin’de inanç turizminin kültür dokusuna zarar 

vermediği tespit edilmiş, yüzyıllardır süregelen kültür birikiminin 

(gelenek, görenek, din vb.) korunduğu, insanların can ve mal konusunda 
tereddüt etmedikleri anlaşılmaktadır. 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Turizm, ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik ve coğrafi olarak 

varlığını sürdüren hareketler bütünüdür. Her ülkeyi ve toplumunu 
etkilemektedir. Turizmin yalnızca ekonomik getirisini değerlendirmek, 

toplumun sosyal ve kültür yapısının göz ardı edilmesine yol açarak turizm 

hareketinden ne derecede etkilendiğini öğrenmekte yetersiz kalabilir. Bu 

konuyla ilgili yalın bilgiler edinmek için yerel halkın turizme karşı 

tutumlarının ele alınması gerekmektedir. Bu çalışmada inanç turizminin 

Mardin halkına ekonomik, sosyal ve kültürel etkisi araştırılmış, ERG 
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teorisine göre yerel halkın inanç turizmi bağlamında doyum noktası tespit 

edilmeye çalışılmıştır.  
Araştırmanın sonuçlarına göre Mardin’in inanç turizmi destinasyonu 

olarak turistler açısından marka haline geldiği tespit edilmiştir. Kentte 

birden fazla inanç ve kültür köklerinin bir arada bulunması, turistler 

açısından çekici bir unsur haline gelmektedir. Mardin halkının etnik ve 

kültürel farklılığına rağmen barış anlayışı ile yaşamaları, saygı, sevgi ve 
aidiyet ihtiyacının karşılanmasında doyum noktasına ulaşıldığını 

göstermektedir.  
Mardin, marka sadakati olarak inanç turistleri tarafından benimsenmiş 

olsa da, yerel halka ekonomik getirisinin yetersiz olduğu açıkça 

görülmektedir. Özellikle esnaf ve zanaatkârlar açısından bakıldığında, 

turistlere sunulan ürünlerin maliyetinin satış fiyatından yüksek olduğu 

durumlarla karşılaşılmaktadır. Mardin halkının inanç turizminde gelişme 

ve büyüme ihtiyacına göre ekonomik doyum noktasına ulaştığı söylemek 

mümkün değildir. 
ERG teorisindeki karşılanması gereken bir başka ihtiyaç var olma ya da 

var oluş ihtiyacıdır. İnanç turizmi hareketi bağlamında Mardin halkının dış 

tehditlere yönelik herhangi bir kaygı taşımadıkları ve inanç turizminin 

üzerlerindeki psikolojik ve fiziksel etkilerini kaldırabildikleri tespit 

edilmiştir.   
Araştırmanın ERG teorisi kısmına göre sonuçlar incelendiğinde, 

Mardin’in inanç turizminde marka değeri taşıdığı, markalaşma sürecinde 

ise etnik ve kültürel yapının etkin rol aldığı anlaşılmaktadır.  Mardin ilinin 
imaj ve tanınma açısından doyum noktasına ulaştığı görülse de var olma, 
varlığını sürdürme düzeyini yeteri kadar tamamlayamadığı söylenebilir. Bu 

bilgilere aşağıdaki öneriler sunulabilir: 
 Mardin’deki kültür ve inanç değişkenlerinin yeteri kadar 

anlaşılması için inanç rotası oluşturulmalı, turistler, alanında 

uzman rehberler eşliğinde gezdirilmelidir. Böylelikle kentin 
marka değeri ve saygınlığı korunabilir. 

 Bütün paydaşların inanç turizminden pay alabilmesi için yakın 

diyaloğa geçilmeli, gerektiği taktirde ekonomik destek 
sağlanmalıdır. 

 Din ve kültür farklılığı gözetilmeksizin bütün yöre halkının bir 

araya gelerek festival, organizasyon vb. faaliyetlerine katılması, 

kültürlerarası iletişimi güçlendirerek bireylerin topluma yönelik 

aidiyet inancını pekiştirecektir.  
 Son olarak gelecekte inanç turizmi alanında öne çıkan kentlerin 

marka değerlerine yönelik çalışmaların yapılması, söz konusu 

destinasyonların turizm imajının belirlenmesini sağlayacağı 

gibi, yerel halkın motivasyonunu da ortaya çıkaracaktır. 
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ÖZET 
Bu çalışmada da Amerika, Avrupa ve Türkiye’de lisans düzeyinde 

gastronomi eğitimi veren üniversitelerin program isimleri, süreleri ve ders 

içerikleri bakımından incelenerek ortak ve farklı yönlerinin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Bunun için Amerika, Avrupa ve Türkiye’den 20 

üniversitenin web sitelerinden program isimleri, süreleri ve ders içerikleri 

incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi 

kullanılmıştır. Elde edilen veriler ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. 

Buna göre; gastronomi alanında lisans eğitimi veren üniversite 

bölümlerinin müfredatlarında bulunan dersler; konularına göre kodlanmış 

ve ana tema başlıkları altında toplanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Gastronomi, eğitim, gastronomi eğitimi, yiyecek 
içecek. 

 
CURRENT STATUS ANALYSIS OF GASTRONOMY 
EDUCATION AT THE UNDERGRADUATE LEVEL 

 
ABSTRACT 
In this study, it is aimed to determine the common and different aspects of 
universities in America, Europe and Turkey, which provide gastronomy 
education at the undergraduate level, by examining them in terms of 
program names, durations and course contents. For this purpose, program 
names, durations and course contents were examined from the websites of 
20 universities from America, Europe and Turkey. In the research, scanning 
method, one of the qualitative research methods, was used. The obtained 
data were analyzed by content analysis. According to this; Courses in the 
curricula of university departments providing undergraduate education in 
the field of gastronomy; were coded according to their subjects and 
gathered under the main themes. 
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1. GİRİŞ 

İnsanoğlu ilk zamanlarından itibaren hayatını devam ettirebilmek adına 

nasıl beslenmesi gerektiğini öğrenmek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla 

gastronomi eğitimi insanoğlunun dünyaya ilk adımını atması ile informal 

olarak başlamıştır (Santich, 2004). İnsanoğlu bu yaşamsal ihtiyacını 

karşılamak için ilk çağlardan itibaren avcı-toplayıcılık yapmış, av aletleri 

icat etmiş, mutfak malzemeleri tasarlamış, tarım yapmış ve tarihsel süreçte 

bu gelişimi sürdürmeye devam ederek büyük çaba göstermiştir (Standage, 

2017). İnformal olarak başlayan gastronomi eğitimi insanların sadece kendi 

ya da aileleri için değil, para kazanmak amaçlı başka insanlara yemek 

pişirmeye başlamasıyla artan bilgili personel ihtiyacı gastronomi 

eğitiminin bir çatı altında ve belli bir müfredat dahilinde 

gerçekleştirilmesinin önünü açmıştır (Santich, 2004; Harrington vd., 2005). 
Gastronomi eğitiminin formal olarak temelleri, özellikle mutfakta 

tecrübeli ve bilgili kişilerin ihtiyaç duyulması ile birlikte atılmaya 

başlanmıştır. Bu süreçten sonra gastronomi eğitimi hız kazanmış ve dünya 

tarihinin ilk aşçılık kursu 1784 yılında İngiltere’de verilmeye başlanmıştır. 

Daha sonra 1820’de Amerika’da, 1891’de ise Fransa’da aşçılık kursları 

açılmıştır (Allen, 2003, s. 556; Miles, 2007; Kurnaz vd., 2018, s. 506). 
Lisans düzeyinde ilk aşçılık eğitimi ise Amerika’da Cornell Üniversitesi 

tarafından 1922 yılında verilmeye başlamıştır. Yükseköğretim düzeyinde 

eğitim ise yine Amerika’da Bostan ve Adelaide Üniversiteleri tarafından 

verilmiştir. Doktora düzeyinde eğitim ise New York Üniversitesi 

tarafından 1996 yılında hayata geçirilmiştir (Allen, 2003, s. 556-557; Öney, 

2016, s. 196).  
Özellikle 19. Yüzyılda yiyecek içecek sektörünün gelişimi, sektörde 

bilgili personel açığının ortaya çıkarmış ve bu alana ilginin artmasına neden 

olmuştur (Harrington vd., 2005). Günümüzde ise gastronomi eğitimi hem 
örgün hem de yaygın olarak verilmekte (Ruetzler ve Taylor, 2009) ve 

eğitim veren kurumların sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Öyle ki 

sadece Türkiye’de 2010 yılında lisans düzeyinde eğitim veren üniversite 

sayısı 5 ile sınırlı iken (Görkem ve Sevim, 2016), bu sayı günümüzde 96’ya 

ulaşmıştır. 
Ülkemizde gastronomi eğitimi Avrupa ve Amerika’ya göre oldukça 

yenidir. Ancak Türkiye’de gerek örgün gerekse de yaygın gastronomi 
eğitimi veren kuruluşların sayısı giderek artmaktadır. Bu artış ise 

beraberinde eğitim kalitesi, öğrenci memnuniyeti ve akreditasyon gibi çok 

fazla sorunun dile getirilmesine neden olmaktadır. Buradan hareketle yola 

çıkılan çalışma kapsamında da Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yer alan 



802 

lisans düzeyinde eğitim veren okullar karşılaştırılarak, farklılıklar tespit 

edilmek istenmiştir. Bu doğrultuda Amerika ve Avrupa’da yer alan 10, 
Türkiye’de yer alan 10, toplamda ise 20 eğitim kurumunun müfredat, 

eğitim süresi ve ders içeriği gibi konular göz önünde bulundurularak 
incelenmiştir.  

 
2. LİTERATÜR 

İlgili literatür incelendiğinde gastronomi eğitiminin nasıl verilmesi 

gerektiğine dair bir karar bütünlüğü bulunmadığı görülmektedir. Mevcut 
belirsizliğe karşın gastronomi eğitimi her geçen gün daha da 

yaygınlaşmaktadır. İlgili literatürde gastronomi eğitiminin nasıl olması 

gerektiğine dair çeşitli görüşler yer almaktadır; 
Gillespie ve Cuisin’e (2001, s. 20) göre gastronomi eğitimi dinamik ve 

sürekli değişen bir çevreye uygun nitelikte işgücü sağlayacak şekilde 

yapılandırılmalıdır. 
Hegarty (2009, s. 1) yapmış olduğu çalışmada gastronomi eğitiminde 

belli disiplinlere ait yöntemlerden yararlanılmasının bağımsız bir 

gastronomi eğitimi ve araştırmalarının ortaya çıkması için bir tehdit unsuru 

olduğunu dile getirmektedir. Oluşabilecek bu tehlikenin önlenebilmesi 

açısından güncel ve çağdaş eğitim yöntemlerinin disiplinler arası bir bakış 

açısı ile uygulamalı ve teorik derslere uyarlanması gerektiğini 

belirtmektedir (Hegarty 2011, s. 55-64). 
Wilk (2012, s. 472) ise gastronominin multidisipliner olma özelliğinin 

eğitim alanında da uygulanması gerektiğini dile getirmektedir. Disiplinler 

arası eğitim ders bazında olduğu gibi program bazında da olması 

gerektiğini savunmaktadır. (Örneğin, gastronomi tarihi dersi üniversitenin 

tarih bölümlerinde verilmesi veya şeker hamuru temelli, heykel pasta 
yapım derslerinin Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan heykelcilik 

bölümlerinde gerçekleştirilmesi gibi yaklaşımlar önerilmektedir.) 
Öney (2016, s. 197) gastronominin kendi bilgi birikimini yaratana kadar 

eğitim ve araştırmalarda diğer disiplinlerde uygulanan yöntem ve 

araçlardan yararlanmak zorunda olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca bunun 

için en uygun disiplinlerin turizm ve ağırlama olduğu belirtilmektedir 
(Scarpato, 2002, s. 157; Santich 2004, s. 54). 

Çarbuğa ve Kocaman (2019) ise Dünya’da ve Türkiye’de verilen 

gastronomi eğitimini sadece hangi bölüm isimleri altında verildiği ve bu 

bölümlerin hangi fakültelere bağlı olduklarını incelemiştir.  
Bu çalışmada temel olarak Türkiye’de verilen gastronomi eğitimi ile 

Avrupa ve Amerika’da gerçekleştirilen gastronomi eğitimi arasındaki 

farklılıklar belirlenmek istenmiştir. İlgili literatür incelendiğinde Çarbuğa 

ve Kocaman (2019), tarafından yapılan çalışma dışında benzer bir çalışma 

ile karşılaşılmamıştır. Bu doğrultuda ilgili çalışmanın literatürdeki boşluğa 
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katkı sağlaması ve bundan sonra yapılacak çalışmalar içinse yol gösterici 

olacağı düşünülmektedir.   
 

3. YÖNTEM 
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan ve en çok 

tercih edilen yöntemlerden biri olan doküman analizi kullanılmıştır. 

Çalışma kapsamında Türkiye ve yurtdışında yer alan üniversitelerin 
bünyesinde bulunan gastronomi, gastronomi ve mutfak sanatları, 

gastronomik bilimler, mutfak sanatları ve yönetimi gibi programların resmi 
internet siteleri aracılığıyla veri toplanmıştır. Elde edilen veriler, nitel 
araştırma yöntemleri kapsamında kullanılan içerik analizi ile 

çözümlenmiştir. İçerik analizi kapsamında gerçekleştirilmek istenen işlem, 

birbirine ile benzerlik gösteren verilerin, belirli temalar kapsamında bir 

araya getirilerek okuyucunun anlayacağı şekle göre düzenleyip 

yorumlamaktır. Bu doğrultuda ilk olarak doküman analizi kapsamında elde 

edilen veriler bilgisayar ortamında yazıya dökülerek, her okulun ayrı ayrı 

müfredatı oluşturulmuştur. Elde edilen müfredatlar incelenerek benzer 

dersler, belirlenen ders kodlar altında sınıflandırılmıştır. Daha sonra 
mevcut kodların toplam ders sayısı içerisindeki yüzdelik payları 

hesaplanmıştır.  
Bu bilgiler üzerinden de yiyecek ve içecek sektörüne yönelik lisans 

eğitimi veren programların benzerlik ve farklılıkları değerlendirilmiştir. 
 

4. BULGULAR 
Çalışma kapsamında 10 tanesi Amerika ve Avrupa’da yer alan, 10 tanesi 

Türkiye’den olmak üzere toplam 20 lisans düzeyinde gastronomi eğitim 

veren kurumların, bölüm adı, süre ve verilen dersler yönünden incelemesi 
yapılmıştır. Müfredatlarında bulunan dersler; konularına göre kodlanmış 

ve sınıflandırılmıştır. 
 Tablo 1’e göre Avrupa ve Amerika’da yiyecek içecek eğitimi verilen 

üniversitelerde farklı bölüm isimlerinin kullanıldığı belirlenmiştir. Buna 
göre okullardan 4 tanesi “Mutfak Sanatları”, 2 tanesi “Mutfak Sanatları 

Yönetimi”, 1 tanesi “Gastronomi Bilimi”, 1 tanesi “Gastronomi”, 1 tanesi 
“Mutfak Sanatları Ve Yiyecek Servisi Yönetimi”, 1 tanesi “Mutfak, 
Yiyecek Bilimi” program adıyla eğitim vermektedir. 

Tablo 2’de ise Türkiye’de lisans düzeyinde gastronomi eğitimi veren 10 
üniversitenin “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” bölüm adı altında 

toplandığı gözlemlenmiştir. Avrupa ve Amerika’da bölüm isimlerinin 
farklılık göstermesinin, geniş bir konu yelpazesi olan gastronominin hangi 
konularına ağırlık verileceğini belirleyen bir faktör olduğu görülmüştür.  

Tablo 1 ve 2’ye göre Avrupa ve Amerika’da mutfak sanatları ile mutfak 

yönetimi veya işletmeyi birleştiren lisans programlarının süreleri 3 ve 4 yıl 
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arasında değişkenlik göstermektedir. Türkiye’de ise lisans eğitim süresi 4 

yıl olarak görülmektedir.  
Çalışma kapsamında incelenen 20 okulun ders içerikleri Avrupa-

Amerika ve Türkiye diye ayrılarak mevcut dersler 18 ana tema başlığı 

çerçevesinde sınıflandırılmıştır. Tablo 3 ve 4’de ana temalar ve ilgili 

dersler aktarılmıştır.  
Tablo 3 incelendiğinde görülmektedir ki toplam 342 ders içerisinde en 

büyük yüzdelik dilime sahip ders kodlarının “uygulama dersleri” (20,18%), 
“yönetim dersleri” (14,04%) ve “teorik alan dersleri” (12,57%) olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda da Avrupa ve Amerika’da yer alan 

okulların uygulama ağırlıklı bir eğitim planlaması içerisinde olduğu 

görülmektedir. Ayrıca teorik alan derslerinin yönetim derslerinden az 
olduğu belirlenmiştir. Ek olarak, doğa bilimleri teması da Avrupa ve 

Amerika’da yer alan okulların eğitim müfredatında önem arz ettiği 

görülmüştür. Bunun yanında tüm okulların eğitim müfredatında zorunlu 

staj bulunmaktadır. Bazı okulların müfredatında staj sürelerinin 1 yıla 

kadar uzadığı görülmektedir. Dolayısıyla sektör içerisinde daha fazla 

faaliyet gösterip tecrübe kazanmaya odaklı bir yaklaşım benimsedikleri 

söylenebilir.  
Tablo 4 incelediğinde Türkiye’deki 10 okulun toplam 474 dersinin 

yoğun olarak “uygulama dersleri” (18,47%), “yönetim dersleri” (14,04%) 
ve “teorik alan dersleri” (18,26%) temalarında yer alan dersler olduğu 

görülmektedir. Elde edilen veriler sonucunda Türkiye’deki teorik alan 
dersleri ile uygulama derslerinin benzer oranda müfredatta olduğu 

görülmektedir. Bu yüzden uygulama derslerinin sayısının arttırılması 

gerektiği düşünülebilir. Tabloda dikkat çeken bir diğer nokta da Türkiye’de 

incelenen üniversitelerin müfredatında doğa bilimleri dersinin 

olmamasıdır. Bunun da gıda bilimi olan gastronomi eğitiminde kimya, 

matematik gibi alanda ihtiyaç duyulacak konuların bilgisinde eksiklik 

yaratabileceği görülmüştür.  
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Tablo 1. Avrupa ve Amerika’da İncelenen Üniversiteler 
 

 
 
Tablo 2. Türkiye’de İncelenen Üniversiteler 
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Tablo 3. Avrupa ve Amerika’da İncelenen Okulların Ders İçeriklerinin 

Gruplandırılması 

 
 

Daylar (2015) yapmış olduğu çalışmada gastronomi eğitimi alan 

öğrencilerin özellikle uygulama dersleri noktasında sektörün talep ettiği 

seviyeye ulaşamadan mezun olduklarını ve pratik bilgi birikimin yerine 

teorik bilgi ile mezun oldukları yönünde bulgular ifade edilmiştir. Güdek 

ve Boylu (2017) tarafından yapılan başka bir çalışmada ise yine benzer 

sonuçlar ile karşılaşılmıştır. Ancak elde edilen bulgular, lisans düzeyinde 

gastronomi eğitiminin büyük bölümü uygulama dersleri tarafından 

oluştuğunu göstermektedir. 
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Tablo 4.  Türkiye’de İncelenen Okulların Ders İçeriklerinin Gruplandırılması 
 

Kodlar Türkiye Yüzde 

Uygulama Dersleri 87 18,47% 

Gıda Dersleri 36 7,64% 

Yönetim Dersleri 69 14,65% 

Teorik Dersleri 86 18,26% 

Turizm Dersleri 15 3,18% 

İçecek Ve Servis Dersleri  20 4,25% 

Beslenme Dersleri 10 2,12% 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Dersleri 7 1,49% 

Bütçe Ve Maliyet Dersleri 20 4,25% 

Mevzuat Dersleri 10 2,12% 

Kültür Dersleri 12 2,55% 

Etik Dersleri 6 1,27% 

İnovasyon Dersleri 5 1,06% 

Bitirme Projesi 8 1,70% 

Staj 13 2,76% 

Doğa Bilimleri Dersleri 0 0,00% 

Pazarlama Dersleri 12 2,55% 

Diğer Dersler 55 11,68% 

Toplam 471   

 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışma kapsamında 10 tanesi Amerika ve Avrupa’da yer alan, 10 tanesi 

Türkiye’den olmak üzere toplam 20 lisans düzeyinde gastronomi eğitim 

veren eğitim kurumu incelenerek mevcut farkların tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda farklı coğrafyalarda yer alan eğitim 

kurumlarının müfredatları karşılaştırıldığında benzer durumlar ile 

karşılaşıldığı gibi farklılıklar ile de karşılaşılmıştır.  
Bulgular incelendiğinde lisans düzeyindeki gastronomi eğitimi veren 

kurumların müfredatları “uygulama dersleri”, “teorik alan dersleri” ve 

“yönetim dersleri” üçgeninde şekillendiği belirlenmiştir. Bununla beraber, 

Avrupa-Amerika’da yer alan okulların doğa bilimleri derslerine 

(matematik, fizik, kimya vb.) müfredatında yer verirken, Türkiye’de yer 

alan okulların bu alanda bir dersinin müfredatta olmadığı analiz edilmiştir. 

Ayrıca, Türkiye’de “Turizm Dersleri” kodu altında yer alan derslerin 
yüzdesi %3,18 iken, Avrupa-Amerika’da yer alan okulların müfredatında 

bu oran %0,58’dir. Bu mevcut farkın Türkiye’de gastronomi ve mutfak 

sanatları bölümlerinin turizm fakültesi altında yer almasından 
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kaynaklandığı düşünülmektedir. Bunun dışında yer alan kodlara 
bakıldığında birbirleri arasında ciddi farklılıklar gözlemlenmemiştir.   

Tablo 3 ve Tablo 4 incelendiğinde, uygulama derslerinin yüzdelik 

dilimde en büyük paya sahip olan ders kodu olduğu gözlemlenmiştir. 

Yüzdelik paylarına bakıldığında birbirine yakın olduğu görülse de Avrupa-
Amerika’da yer alan okulların müfredatında uygulama derslerinin daha çok 

yer aldığı belirlenmiştir. Dolayısıyla gerek Türkiye’de gerekse Avrupa-
Amerika’da gastronomi eğitiminin uygulama dersleri ağırlıklı işlendiği 
tespit edilmiştir. Bu doğrultuda dünya genelinde yürütülen gastronomi 
eğitiminin temelinde “yemek pişirme” olgusunun yer aldığı söylenebilir. 

Tablo 1 ve Tablo 2’ye bakıldığında Türkiye’de bulunan program 

isimlerinin genel itibari ile “gastronomi ve mutfak sanatları” adı altında ele 

alındığı, Avrupa-Amerika’da yer alan programların ise “gastronomi” ve 

“mutfak sanatları” olgularını ayrı ayrı ele alarak program ismi oluşturduğu 

gözlemlenmiştir. Ayrıca bölüm isimlerinin ders içeriği ile doğrudan ilişkili 

olduğu tespit edilmiştir. Örneğin Amerika’da yer alan Johnson & Wales 

Üniversitesi’nde lisans düzeyinde gastronomi eğitimi “Mutfak Sanatları ve 

Yiyecek Servisi Yönetimi” adı altında gerçekleştirilmektedir. Bu okulun 

müfredatı incelendiğinde görülmektedir ki yönetim derslerinin Amerika’da 

yer alan diğer okullara göre fazla olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla bölüm 

isimlerindeki farklıklar müfredatta değişikliklere sebep olabilmektedir. Ek 
olarak, Türkiye’de lisans düzeyinde yer alan eğitimlerin süresi 4 yıl iken, 

bu durum Avrupa-Amerika’da 3 ila 4 yıl arasında değişiklik 

göstermektedir.  
Çalışma genel olarak ele alındığında görülmektedir ki Türkiye ve 

Avrupa-Amerika’da yer alan okulların müfredat açısında birbirleri ile 
benzerlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Her geçen gün giderek ilginin 

arttığı ve bu doğrultuda niceliksek olarak artış gösteren gastronomi 

eğitimine niteliksek olarak da artışın sağlanabilmesi adına şunlar 

önerilmektedir; 
 Özellikle sektör ve öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde 

bulundurularak mevcut müfredatlar uzman kişiler tarafından yeniden 

planlanabilir. 
 Konunun daha bilimsel ele alınabilmesi adına gastronomi 

araştırmacıları, eğitim bilimciler ve sektör temsilcilerinin bir araya 

getirildiği uluslararası kongreler düzenlenebilir.  
 Gastronomi eğitiminde kullanılabilecek ders kitabı yetersizliğini 

ortadan kaldırabilmek adına bu alana yönelik ilginin artırılası için teşvik 

verilebilir.  
 Farklı ülkelerde yer alan gastronomi eğitimi veren üniversitelerin 

bir araya geldiği sempozyumlar düzenleyerek, tüm dünyada standart bir 
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gastronomi eğitimi verilebilmesi adına ortak müfredat hazırlamaları 

sağlanabilir. 
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ÖZET 
Mobbing kısaca kurum ve kuruluşlarda çalışanlara yönelik yapılan baskı 

ve şiddet olarak açıklanabilir. Mobbinge maruz bırakılan iş görenlerin 

örgütlerine olan bağlılıklarının düşük olduğu çeşitli araştırmalarda ortaya 

konmuştur. Bu durum iş yerlerinde ki iş gören devir hızını artırmaktadır. 

Bu çalışma emek yoğun sektör olan turizmde seyahat acentesi 

çalışanlarında mobbing ve örgütsel bağlılık algıları ve arasındaki ilişkiyi 

belirlemek amacıyla planlanmıştır. Bu kapsamda araştırma, keşifsel 

tanımlayıcı dizaynda; Mart 2022-Eylül 2022 tarihleri arasında İstanbul 

ilinde seyahat acentasında çalışan bireylerden çalışmaya katılmayı kabul 

eden 210 kişi ile gerçekleştirildi. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, 

Leyman Psikolojik Şiddet Envanteri ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği 

kullanılarak internet ortamı üzerinden toplandı. Verilerin analizi SPSS 

programında tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon testleri kullanılarak 

yapılmıştır. Araştırmaya katılanların %46,2’sinin 26-33 yaşları arasında, 

%61’inin kadın ve %49,5’inin Lisans mezunu olduğu bulundu. 
Katılımcıların işyerlerinde mobbing davranışları algılarının olumsuza 

yakın derecede düşük ve katılımcıların iş yerlerine yönelik örgütsel bağlılık 

duygularının kararsıza yakın derecede de olsa ortalama seviyede olduğu 

bulundu. Ayrıca seyahat acentesi çalışanlarında algılanan mobbing ile 

örgütsel bağlılık arasında negatif yönlü ilişki olduğu saptandı. Seyahat 
acentesi çalışanları üzerinde yürütülen bu çalışmada “mobbingle örgütsel 

bağlılık arasında çıkan ters yönlü ilişki” göz önüne alındığında örgütlerin 

mobbingi azaltmaya ve örgütsel bağlılığı arttırmaya yönelik bireysel ve 

kurumsal düzeyde önlemler alması önerilmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Mobbing, örgütsel bağlılık, turizm, seyahat acentesi 
çalışanları. 
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MOBBING AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT AMONG 
TRAVEL AGENT EMPLOYEES 

ABSTRACT 
Mobbing can be briefly defined as pressure and violence directed at 
employees of organizations and institutions.  Various studies have revealed 
that employees who have been subjected to mobbing have a low level of 
commitment to their organizations. This situation raises the rate of 
employee turnover in the workplace. This study aims to analyze the 
relationship between mobbing and organizational commitment perceptions 
of travel agency employees in the labor-intensive tourism sector. This 
study, exploratory descriptive design; was conducted with 210 individuals 
working in an Istanbul travel agency who agreed to participate in the study 
between March - September 2022. The data were collected through internet 
using the Personal Information Form, Leyman Psychological Violence 
Inventory and Organizational Commitment Scale. The data analysis was 
performed using the SPSS program’s descriptive statistics and correlation 

tests. It was found that 46.2% were between the 26 and 33 ages, 61% of 
participants were women, 49.5% had an undergraduate degree. In addition, 
it was found that the participants' perceptions of mobbing behaviors in the 
workplace were close to negative, and their organizational commitment to 
their workplace was average, even if it was close to undecided. 
Furthermore, a negative relationship was discovered between perceived 
mobbing and organizational commitment in travel agency employees. 
Considering the "inverse relationship between mobbing and organizational 
commitment" which had been found in this study of travel agency 
employees, it is suggested that organizations need to implement individual 
and institutional measures to reduce mobbing and increase organizational 
commitment. 
Keywords: Mobbing, organizational commitment, tourism, travel agency 
employees. 

1. GİRİŞ   

Küreselleşme ve kurumsal başarı için artan rekabet, çalışanlara adil 

muamelenin ne olduğu ve bunun etik iş yönetimi stratejisiyle nasıl ilişkili 

olduğu konusundaki endişeleri ön plana çıkarmıştır. Bu nedenle, örgütsel 

bağlılığı ve çalışan memnuniyetini arttırmak, başarılı bir yönetim sürecini 

en üst düzeye çıkarmak için önemli hususlar haline gelmiştir (Sabuncuoğlu 

& Tüz, 2005). İşyerlerinde gerilim yarattığı düşünülen faktörlerden en 

önemlisi çalışanların mobbinge maruz kalmasıdır. İşyerinde mobbing 
kavramı literatürde yeni bir olgu değildir; ancak, çalışanlar üzerinde sahip 

olabileceği olumsuz etkilere rağmen, yakın zamana kadar yeterli ilgi 

görmemiştir (Zapf & Einarsen, 2005a). Mobbing, yıldırma, görmezden 
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gelme gibi davranışlarla karşımıza çıkan, iş hayatında çalışanlar için 

olumsuz etkiler içeren ve faaliyet alanı ne olursa olsun işletmelerin dikkat 

etmesi gereken konulardan biridir. Bununla birlikte örgütsel çatışma, 

verimsizlik ve motivasyon kaybı gibi sorunlara neden olarak işletmenin 

varlığını tehlikeye atan bir olgu olarak ta karşımıza çıkmaktadır (Tutar, 

2004). Mobbingin çalışanların örgütsel bağlılığına etkisi ile ilgili literatür 

incelendiğinde, çalışanların işletmelere karşı tutumlarını olumsuz olarak 

etkilediğini ve buna bağlı olarak örgütsel bağlılığı azalttığı sonucuna 

varılmıştır (Çekmecelioğlu, 2006; Özler et al., 2008; Tengilimoğlu et al., 

2010; Yuksel & Tunçsiper, 2011; Zapf & Einarsen, 2005b). Mobbinge 
maruz kalan çalışanların iş tatminleri ve örgütsel bağlılıklarının azaldığı ve 

işten ayrılma niyetlerinin oluştuğu yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur. 

Bununla birlikte emek yoğun bir sektör olan turizm sektöründe hizmetin 

büyük bir bölümünün insan emeğine bağlı olduğu seyahat işletmelerinde 

mevcut durumu tespit etmeye yönelik araştırma eksikliği bulunmaktadır. 

Seyahat acentesi çalışanlarının işe ve işletmeye yönelik düşünce ve 

tutumlarının örgütsel bağlılık üzerinde önemli bir etkiye sahip olması 

nedeniyle mevcut durumun ortaya konulması literatüre ve işletme 

yöneticilerine katkı sağlayacaktır. 

2. KURAMSAL ÇERÇEVE  
2.1. Mobbing Kavramı ve Etkileri  

Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) göre; (1998) mobbing, bir bireyi 
veya grubu sabote etmek veya intikam almak için gerçekleştirilen 

davranışlar olarak ifade edilmektedir. Mobbing davranışları genellikle 

acımasızdır ve hedeflenen kişiyi küçük düşürmeye çalışır. Bu davranış o 

kadar yıkıcıdır ki, çalışanların diğer iş arkadaşlarına sözlü olarak saldırmak 

için bir araya gelerek çalışma ortamını açıkça bozduğu bir tür psikolojik 

taciz yaratır. Leymann (1996) mobbingi, bir çalışanın veya birden çok 

çalışanın (nadiren dörtten fazla) bir araya gelerek başka bir çalışanı 

sistematik olarak aşağılamaya maruz bırakması olarak tanımlamıştır. Bu 

aşağılayıcı ve duygusal olarak zarar verici davranışların yoğunluğu artabilir 

ve sıklıkla birkaç aydan birkaç yıla kadar bir süre boyunca neredeyse her 

gün çalışma yaşamının bir rutini olarak ortaya çıkar (Leymann & Zapf, 
1996). Örgütsel önlemlere göre, sorumluluk alma, iş ve emeğin değerini 

düşürme gibi mobbing eylemleri, sosyal izolasyon ve dışlanma ile alay, 

aşağılayıcı sözler ve alaya maruz kalma en yaygın davranışlardır (Zapf & 
Einarsen, 2005a). 

Mobbingin örgüte etkileri araştırıldığında, mobbingin işe devamsızlık, 

örgütten ayrılma niyeti, işten ayrılma ve erken emekliliğe neden olduğu 

görülmektedir (Leymann & Zapf, 1996; Salin, 2001). Ayrıca mobbingin 
çalışanların performansı (Kırel, 2007) ve örgütsel bağlılık (Demirgil, 2008) 
üzerinde olumsuz etkileri olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalarda 
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mobbingin mağdurun psikolojik ve fiziksel sağlığı ile diğer çalışanların 

verimliliği üzerinde olumsuz etkileri olduğu görülmektedir. Nitekim ihmal, 
personel devir hızı ve hastalık izni vakalarındaki artışlar işyerinde mobbing 

ile ilişkilendirilmiştir (Mikkelsen & Einarsen, 2001).   

2.2. Örgütsel Bağlılık ve Önemi 
Emeğini ortaya koyan ve örgütlerine sadakatle hizmet eden çalışanlar; 

kurum ve kuruluşlar için gerekli ve değerli bir örgütsel kaynaktır (Chen 
vd., 2004). İş görenlerin örgütlerine duydukları olumlu duygularla özveride 

bulunarak ve kendilerini çalıştıkları kurumlara adayarak örgütlerinin 

hedeflerini benimsemeleri olarak tanımlanan örgütsel bağlılık, örgütlere 

değer katan aynı zamanda pozitif etkileri olan önemli bir unsur olarak kabul 

edilmektedir (Çekmecelioğlu, 2006). Meyer ve Allen’e göre çalışan 

bağlılığın önemi; çalışanların çalıştıkları yerde zamanı nasıl 

geçireceklerine dair önemli bir etkisinin olmasıdır. Örgütsel bağlılığın; 
çalışanın psikolojisi, motivasyonu, performansı ve örgüt içinde genel 

başarısı üzerinde çok önemli bir etkisi vardır (Meyer & Allen, 1991). 
Örgütsel bağlılık, çalışanların çalıştıkları kurum ya da kuruluşlara olan 

sadakatleri ile ilgili bir olgudur (Luthans, 2002). Örgütsel bağlılık, 

çalışanın işyerine ve işyerinin belirlediği amaçlarına uyum sağladığı, ayrıca 

işyerindeki işini devam ettirme isteği ile işyeriyle özdeşleştiği, işyerine 

yönelik bir tutumudur (Robbins & Judge, 2009). Örgütsel bağlılık genel 

olarak çalışanların işyerlerine devam etme isteği, örgütlerinin hedef ve 

amaçlarına olan bağlılıkları olarak tanımlanmaktadır.  
Örgütsel bağlılık düzeyi yüksek olan çalışanların işten ayrılma 

isteklerinin düşük düzeyde olması ayrıca sergiledikleri performansların 

yüksek düzeye çıkması örgütsel bağlılığın önemini daha da artırmaktadır 

(Al Zefeiti & Mohamad, 2017). Hepimizin bildiği üzere bütün örgütler 

çalışanlarından en üst düzeyde performans ortaya koymalarını beklerler. 

Örgütlerde üst düzey kadrolarda görev yapan yöneticiler birlikte çalıştıkları 

astlarını zaman zaman dinleyerek ve kendilerini ifade etmelerine izin 

vererek çalışanların örgütlerine olan bağlılıklarının geliştirilmesine katkıda 

bulunmalıdırlar. Çalışanların örgütlerine duydukları sadakat ve bağlılık 

düzeyleri ne kadar yüksek olursa örgütleri de o derece de başarılı, istikrarlı 

ve güçlü olabilirler(Uludağ, 2018). 

2.3. İlgili Çalışmalar 
Mobbing ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiye yönelik yerli ve yabancı 

literatür incelendiğinde; çalışmaların daha çok sağlık çalışanları, eğitim 

çalışanları ve akademisyenler üzerinde yürütüldüğü gözlenmiş ancak son 

dönemde turizm çalışanlarıyla yapılan çalışmaların arttığı görülmektedir.  
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Türkiye’de 130 akademisyenle yapılan çalışmada katılımcıların 
%80’inde mobbing algılanmadığı ancak sadece %60’ının örgütsel bağlılık 

algısı olduğu görülmüş olup bu durum mobbing ve örgütsel bağlılık 

ilişkinine farklı yorumların getirilmesine sebep olduğu görülmüştür (Asri, 
2019). Türkiye’de hastane çalışanları ile yapılan başka bir çalışmada da 

benzer şekilde mobbing ve örgütsel bağlılık arasında negatif yönlü bir ilişki 

ortaya konulmuştur (Bedük & Yıldız, 2016). Türkiye’de reklam ajansları 

üzerinde yürütülen bir çalışmada 250 kişinin verdiği cevaplara göre 

mobbing ve örgütsel bağlılık arasında ters orantı ortaya çıkmıştır (İlhan & 

Yücel, 2020). Türkiye’de bir kamu kurumunda çalışanlarla yapılan diğer 

bir çalışmada mobbingin örgütsel bağlılığa etkisinde örgütsel sinizmin 

aracı rolü incelenmiş 229 personelden gelen cevaplara göre mobbing ve 

sinizm arasında pozitif bir ilişki varken sinizim ve mobbing ile örgütsel 

bağlılık arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur(Gümüş & Bayat, 

2021). İstanbul’da 5 Yıldızlı Otellerde çalışanlarda gerçekleştirilen bir 

çalışmada ise katılımcıların yaş ve cinsiyetlerinin mobbing ve örgütsel 

bağlılık düzeylerini etkilediği bulunmuştur. Aynı zamanda mobbing ve 
örgütsel bağlılık arasında negatif yönlü ilişki ortaya konmuştur (Cenik, 
2020). Endonezya’da  yapılan bir çalışmada ise mobbingin işten ayrılma 

niyeti üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu ayrıca mobbingle 

örgütsel bağlılık arasında negatif yönlü bir ilişki gösterdiği ve mobbingin 
işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel bağlılığın aracı rolü olduğu 

saptanmıştır (Andika Indrananta & Gede Supartha, 2021).  
  Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda bu çalışma, pandemi 
döneminde seyahat acentesi çalışanlarında mobbing ve örgütsel bağlılık 

deneyimlerini ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki araştırma sorularına yanıt 

aranmıştır.  
Bu kapsamda aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır.  
1. Seyahat acentesi çalışanlarında mobbing deneyimleri nasıldır? 
2. Seyahat acentesi çalışanlarında örgütsel bağlılık deneyimleri 

nasıldır? 
3. Seyahat acentesi çalışanlarında mobbing ve örgütsel bağlılık 

arasında ilişki var mıdır? 

Yukarıda belirtilen sorulardan yola çıkarak; araştırmanın hipotezleri şu 

şekilde oluşturulmuştur:  
H1: Seyahat acentesi çalışanları mobbing davranışlarını 

algılamaktadırlar.  
H2: Seyahat acentesi çalışanlarında örgütsel bağlılık duygusu 

bulunmaktadır.  
H3: Seyahat acentesi çalışanlarının mobbing algısıyla örgütsel bağlılık 

duyguları arasında ilişki vardır. 
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3. YÖNTEM  
Keşifsel ve tanımlayıcı araştırma desenindeki bu araştırma Mart 2022-

Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.  Araştırmanın evrenini 

İstanbul ilinde seyahat acentesinde çalışanlar oluşturdu. Pandemi sürecinde 
uygulanan kısıtlamalar sonucu kolayda örneklem yöntemi kullanılarak 

çevrimiçi ankete katılmayı kabul eden seyahat acentesi çalışanları 

çalışmanın örneklemini oluşturdu. Çalışmaya katılmayı kabul eden ve 

çevrimiçi anketi tamamlayan 210 kişi çalışmanın örneklemini oluşturdu.   
Araştırma verileri, Kişisel Bilgi Formu, Leyman Psikolojik Şiddet 

Envanteri ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. 
Leyman Psikolojik Şiddet Envanteri: Leyman (1990) tarafından 

geliştirilmiş olan ölçek, birçok araştırmacı tarafından Türkçeye çevrilerek 

kullanılmıştır. 45 ifade ve 5 alt boyuttan oluşan ölçekteki sorular 5’li Likert 
tipi yanıtlanmaktadır (1-hiç karşılaşmadım, 5-daima karşılaşıyorum). 
Ölçek alt boyut ve toplam puan hesaplanmasında ortalama puan 

kullanılmaktadır ve ortalama puan arttıkça mobbing düzeyi de artmaktadır 

(Ağıröz & Gül, 2011; Şahin & Dündar, 2011). Araştırma kapsamında 

ölçek; daha önceki çalışmalarda faktör analiziyle tutarlılıkları kanıtlanan 

sadeleştirilmiş haliyle, 38 ifade olarak kullanılmıştır (Asri, 2019).  
Örgütsel Bağlılık Ölçeği: Meyer ve Allen (1990) tarafından geliştirilen 

ölçek ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Dağlı et al., 2018; 

Demirel, 2008). Ölçek 5’li Likert tipi yanıtlanan 18 ifadeden oluşmaktadır. 

Ölçeğin alt boyutları; duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif 

bağlılıktır. Ölçekte ters kodlanan maddeler bulunmaktadır (3, 4, 5 ve 13. 
Maddeler). Alt boyutlardan alınabilecek en düşük puan 6 en yüksek puan 

ise 30’dur. Yüksek puanlar o alt boyuttaki örgütsel bağlılık düzeyinin 

yüksek olduğunu göstermektedir.  
Veriler Mart 2022-Eylül 2022 tarihleri arasında kolayda örnekleme 

yöntemi ile ulaşılan acente çalışanlarının çevrim içi anketi özbildirim 

yoluyla doldurması ile elde edilmiştir. Veriler SPSS 28.0 (Statistical packet 

for Social Sciences for Mac) programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler (yüzde, frekans, 

ortalama, standart sapma) ve korelasyon testleri kullanılmıştır. Kullanılan 

ölçeklerin güvenirliğini değerlendirmede Cronbach alfa iç tutarlık kat 

sayısı hesaplanmış, anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. 

Hipotezlerin test edilmesinden önce, ölçeklerin normal dağılım gösterip 

göstermediğine bakılmış ve bakılan Skewness-Kurtosis sonucunda, ±2,5 

kriteri baz alınarak (Liu vd., 2005), mobbing ölçeğinin (S=2,257 / 

K=5,514) normal dağılmadığı, örgütsel bağlılık ölçeğinin ise (S=-,207 / 
K=-,538) normal dağıldığı gözlenmiştir. Bu nedenle mobbing ölçeği için 

parametrik olmayan, örgütsel bağlılık ölçeği için ise parametrik testlerden 

yararlanılmıştır.  
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3.1. Araştırmanın Etik Yönü  
Araştırmanın Etik izni İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal ve Beşeri 

Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu’ndan alınmıştır (Karar no: 2016/137). 

“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6., 7., 8., 9. ve 12” 

maddeleri gereği çevrimiçi anketin ilk sayfasında bilgilendirme yapılmış, 

onamı alınan katılımcılar anketi doldurmuştur.  

4. BULGULAR 
Araştırmanın hipotezleri test edilmeden önce, ölçek güvenilirlikleri ve 

betimleyici istatistikler araştırılmış ve ilgili sonuçlar aşağıda sunulmuştur.  

4.1. Ölçeklerin Güvenilirlikleri 
Araştırmada kullanılan ve iç tutarlılıkları daha önceki araştırmacılar 

(Şahin ve Dündar, 2011; Sarıdede ve Doyuran, 2004) tarafından kanıtlanan 

ölçeklere ait güvenilirlik analizleri Tablo 1’de sunulmuştur. Buna göre, 

mobbing ölçeğinin Cronbach Alpha değeri 0,972 ve örgütsel bağlılık 

ölçeğinin Cronbach Alpha değeri de 0,805 olarak bulunmuştur. Bu değerler 

p>0.7 olduğundan, ölçeklerin sosyal bilimlerde kullanılabilen güvenilir 

ölçekler olduğu tespit edilmiştir (Durmuş vd., 2013). 

Tablo 1: Güvenilirlik Analizi 
Güvenilirlik Analizi 
(Mobbing Ölçeği) 

Güvenilirlik Analizi 
(Örgütsel Bağlılık Ölçeği) 

Cronbach’s Alpha Soru Sayısı Cronbach’s Alpha Soru Sayısı 
,972 38 ,805 18 

 
4.2. Demografik Bulgular  

Ankete katılan acente çalışanlarının demografik dağılımları Tablo 2’de 
gösterilmiştir. Buna göre; çalışmaya katılan bireylerin yarısına yakınının 

(%46,2) 26-33 yaş aralığında; %61’inin kadın ve %39’unun erkek olduğu 

görülmektedir.  
%31,4’ü evli ve %68,6’sı bekâr olan katılımcıların, eğitim düzeylerine 

bakıldığında ise; katılımcıların yarısı lisans eğitimine sahipken, beşte 
birinin de önlisans eğitimini tamamladığı görülmektedir. 

Bireylerin %37,7’si acente satış-pazarlama departmanında, %11,4’ü 

incoming-outgoing departmanında çalışmakta olup; neredeyse yarısı 

(%47,6) 10 yılın üzerini kapsayan bir sektör tecrübesine sahiptir. Son 
olarak, bireylerin yaklaşık çeyreğinin müdür pozisyonunda olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 2: Demografik Değişkenlerin Frekans Dağılımları 

Yaş 
Frek

ans 
Yü

zde 
Geçerli 

Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
18-25 yaş arası 30 14,

3 
14,3 14,3 

26-33 yaş arası 97 46,
2 

46,2 60,5 

34-41 yaş arası 65 31,
0 

31,0 91,4 

42-49 yaş arası 12 5,7 5,7 97,1 
50 ve üzeri 6 2,9 2,9 100,0 
Toplam 210 100

,0 
100,0  

Cinsiyet 
Frek

ans 
Yü

zde 
Geçerli 

Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
Kadın 128 61,

0 
61,0 61,0 

Erkek 82 39,
0 

39,0 100,0 

Toplam 210 100
,0 

100,0  

Medeni 
Durum 

Frek
ans 

Yü

zde 
Geçerli 

Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
Evli 66 31,

4 
31,4 31,4 

Bekâr 144 68,
6 

68,6 100,00 

Toplam 210 100
,0 

100,0  

Eğitim 

Durumu 
Frek

ans 
Yü

zde 
Geçerli 

Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
İlköğretim 4 1,9 1,9 1,9 
Lise 30 14,

3 
14,3 16,2 

Ön Lisans 42 20,
0 

20,0 36,2 

Lisans 104 49,
5 

49,5 85,7 

Lisansüstü 30 14,
3 

14,3 100,0 

Toplam 210 100
,0 

100,0  

Departman 
Frek

ans 
Yü

zde 
Geçerli 

Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
Satış-

Pazarlama 
79 37,

7 
37,7 37,7 

Rezervasyon 21 10 10 47,7 
Incoming-

Outgoing 
24 11,

4 
11,4 59,0 

Kontratlar 8 3,8 3,8 62,9 
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Muhasebe-
Satın Alma 

10 4,8 4,8 67,6 

Biletleme 8 3,8 3,8 71,4 
Genel 

Müdürlük 
14 6,7 6,7 78,1 

İnsan 

Kaynakları 
2 1,0 1,0 79,0 

Diğer 44 21,
0 

21,0 100,0 

Toplam 210 100
,0 

100,0  

Toplam Çalışma 

Süresi 
Frek

ans 
Yü

zde 
Geçerli 

Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
0-4 yıl arası 60 28,

6 
28,6 28,6 

5-9 yıl arası 50 23,
8 

23,8 52,4 

10 yıl ve üzeri 100 47,
6 

47,6 100,0 

Toplam 210 100
,0 

100,0  

Çalışılan 

Pozisyon 
Frek

ans 
Yü

zde 
Geçerli 

Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
Genel Müdür /İşlt. 

Sahibi 
12 5,7 5,7 5,7 

Müdür 52 24,
8 

24,8 30,5 

Müdür Yrd. / Şef 23 11,
0 

11,0 41,5 

Uzman 27 12,
8 

12,8 54,3 

Satış Temsilcisi 34 16,
2 

16,2 70,5 

Operasyon 
Sorumlusu 

6 2,9 2,9 73,4 

Rezervasyon 
Elemanı 

14 6,6 6,6 80,0 

Diğer 42 20,
0 

20,0 100,0 

Toplam 210 100
,0 

100,0  

 
4.3. Hipotezlerin Test Edilmesi  

Hipotezlerin test edilmesinden önce, ölçeklerin normal dağılım gösterip 

göstermediğine bakılmış ve bakılan Skewness-Kurtosis sonucunda, ±2,5 

kriteri baz alınarak (Liu vd., 2005),  mobbing ölçeğinin (S=2,257 / 
K=5,514) normal dağılmadığı, örgütsel bağlılık ölçeğinin ise (S=-,207 / 
K=-,538) normal dağıldığı gözlenmiştir. Bu nedenle mobbing ölçeği için 
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parametrik olmayan, örgütsel bağlılık ölçeği için ise parametrik testlerden 
yararlanılmıştır.  

H1: Seyahat acentası çalışanları mobbing davranışlarını 

algılamaktadırlar.  
Katılımcıların çalıştıkları acentelerde mobbing davranışlarına yönelik 

algıları mobbing sorularına verdikleri cevapların aritmetik ortalaması 

alınarak ölçülmüş ve Tablo 2’de belirtilmiştir. 

Tablo 2: Mobbing Ölçeğine Ait İstatistikler 
Mobbing Ölçek 

İfadeleri 
Aritmetik Ortalama Standart Sapma 
1,43 60,9 

 
Tablo 2 incelendiğinde, katılımcıların mobbing sorularına verdikleri cevap 

ortalamasının 1,43 olduğu görülmüştür. Buradan hareketle, katılımcıların 

işyerlerinde mobbing davranışlarını algılarının olumsuza yakın derecede 

düşük olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda, araştırmanın birinci 

hipotezi reddedilmiştir. 
H2: Seyahat acentesi çalışanlarında örgütsel bağlılık duygusu 

bulunmaktadır.  
Katılımcıların çalıştıkları acentelerdeki örgütsel bağlılık duyguları ise; 

örgütsel bağlılık ölçeğindeki ifadelere verdikleri cevapların aritmetik 

ortalaması alınarak ölçülmüş ve Tablo 3’te belirtilmiştir. 

Tablo 3: Örgütsel Bağlılık Ölçeğine Ait İstatistikler 
Örgütsel Bağlılık 
Ölçek İfadeleri 

Aritmetik Ortalama Standart Sapma 
2,99 60,92 

 
Tablo 3 incelendiğinde, katılımcıların mobbing sorularına verdikleri cevap 

ortalamasının 2,99 olduğu görülmüştür. Buradan hareketle, katılımcıların 

iş yerlerine yönelik örgütsel bağlılık duygularının kararsıza yakın derecede 

de olsa ortalama seviyede olduğunu söylemek mümkündür. Ancak; ölçek 

ifadelerinin minimum 1 ve maksimum 5 puan üzerinden hesaplandığı ve 

ortalama değerin 3 olduğu göz önüne alındığında; bağlılık duygusunun 

yüksek olduğunu söyleyebilmek için aritmetik ortalama değerinin 3’ün 

üstünde çıkması beklenmelidir. Bu bağlamda, araştırmanın ikinci hipotezi 
de reddedilmiştir. 

H3: Seyahat acentesi çalışanlarının mobbing algısı ya örgütsel bağlılık 

duygusu arasında ilişki vardır. 
Seyahat acentelerinde çalışan bireylerin mobbing algısı ile örgütsel 

bağlılık arasında bir ilişki olup olmadığı Korelasyon analizi ile 

ölçülmüştür. Ancak; mobbing ölçeği normal dağılım göstermediği, 

örgütsel bağlılık ölçeği normal dağılım gösterdiğinden; korelasyon 
katsayısı olarak Pearson yerine non-parametrik testlerde daha çok 
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kullanılan Spearman’s rho değeri dikkate alınmıştır. Analizin sonuçları 

Tablo 4’te belirtilmiştir. 
 

Korelasyon 
 Mobbing Örgütsel Bağlılık 

Mobbing Ölçeği 

Puan Toplamı 
Korelasyon Katsayısı 

(Spearman’s rho) 
1 -,576** 

Sig. (çift kuyruk)  ,000 
N 210 210 

Örgütsel 

Bağlılık Ölçeği 

Puan Toplamı 

Korelasyon Katsayısı 

(Spearman’s rho) 
-,576** 1 

Sig. (çift kuyruk) ,000  
N 210 210 

Tablo 4’te görüldüğü üzere; korelasyon katsayısı r=-,576 ve p≤0,000 
olarak bulunmuştur. Dolayısıyla, seyahat acentelerinde algılanan mobbing 
ile örgütsel bağlılık arasında negatif yönlü, orta-yüksek kuvvette bir ilişki 

olduğu görülmüş ve araştırmanın son hipotezi kabul edilmiştir.  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışmanın ele aldığı konu epey hassasiyet taşıması nedeniyle, 

bilgiye ulaşmak zor olmuş ve pandemi sebebiyle de ancak 210 kişiyle 

gerçekleştirebilmiştir. Bu sebeple sonuçlar genellemeye pek uygun değildir 

o yüzden bu çalışmanın ilerleyen zamanlarda daha çok kişiye ulaşılarak 

yapılması önerilmekte olup gelecek çalışmalara da ışık tutacağı umut 

edilmektedir. İşyerlerindeki mobbinge yönelik davranışları önlemeye ve 
örgütsel bağlılığı geliştirmeye yönelik öneriler aşağıdaki gibidir; 

 Gelecekte yapılacak boylamsal çalışmalarda konunun hem mağdur 

hem de mobbingi uygulayanların perspektifinden ele alınması 

önemlidir.  
 İş görenlere hem fiziksel hem de psikolojik olarak sağlıklı çalışma 

ortamları sunulmalıdır. 
 Ekip bağlarını güçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenli olarak 

yapılmalıdır. 

 Departmanlardaki çalışanların konuşma dilleri ve fiziksel 

hareketleri düzenli olarak incelenmeli mobbing davranışları ya da 
eğilimleri tespit edilip başlamadan sonlandırılmalıdır.  

 Çalışanlara ve yöneticilere yılda en az bir kere mobbing hakkında 

eğitimler düzenlenmeli çalışanlar ve yöneticiler mobbing hakkında 

bilinçlendirilmelidir.  
 Konuyla ilgili hukuksal haklar bilinmeli yeni kanunlar takip 

edilmeli ve çalışanlara da aktarılmalıdır. 
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 Özellikle işe alım gerçekleştiren insan kaynakları departmanı 
çalışanlarının, işe alım süreçlerini daha farkında ve bilinçli 

yönetmeleri sağlanmalıdır. 

 İşyerleri konuyu önemsemeli ve kurum kültürlerini buna göre 

düzenleyip yapılan zorbalığa asla göz yummamalıdır. 
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ÖZET 
Deniz turizmi, turizm türleri içinde önemli bir bileşen ve ülke ekonomileri 

için de önemli gelir kaynağıdır. Türkiye’de deniz turizmi faaliyetleri 
Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Batı Karadeniz 

Bölümü, deniz ve doğanın iç içe geçtiği, bakir koyları, tahrip olmamış 

doğası ve birçok turistik çekicilik unsuru ile önemli bir potansiyel 

barındırmaktadır. Batı Karadeniz’de deniz turizmi potansiyeli zengin olan 
illerden biri de Zonguldak’tır. Bu araştırmada Zonguldak’ın deniz 

turizminin gelişmesinin önündeki sorunların öncelikler hiyerarşisi 

içerisinde tespit edilmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerin 

getirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri 26 Temmuz-26 Ekim 2021 
tarihleri arasında ilde deniz turizmi ile ilgili yetkili kurumlar ve uzmanlarla 
yüz yüze, çevrimiçi ve elektronik posta yoluyla anket ve görüşmeler 
yapılarak elde edilmiştir. Yapılan anketler çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) yöntemi ile 

analiz edilmiştir. Bulgular temel sorunların; üstyapı, pazarlama, yatırım 

maliyetlerinin yüksekliği ve farkındalık eksikliği başlıklarında 

yoğunlaştığını ortaya koymaktadır. Bu sorunların çözümüne yönelik yarı 

yapılandırılmış açık uçlu sorular ile katılımcıların çözüm önerilerine 

yönelik görüşleri betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. 

Başlıca çözüm önerileri ise; üstyapı için kamu desteğinin sağlanması, 

tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yoğunlaştırılması, farkındalığın 

arttırılması ve deniz turizmine yönelik rekreasyonel faaliyetlerin 

düzenlenmesi şeklindedir. 
Anahtar Sözcükler: Deniz turizmi, sorunlar, çözüm önerileri, Zonguldak. 
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OBSTACLES TO THE DEVELOPMENT OF MARINE 
TOURISM IN ZONGULDAK AND SOLUTION PROPOSALS 

ABSTRACT 
Marine tourism is an important component of tourism types and an 
important source of income for the country's economies. Marine tourism 
activities in Turkey are concentrated in the Mediterranean, Aegean and 
Marmara Regions. The Western Black Sea Region has an important 
potential with its untouched coves, untouched nature and many tourist 
attraction elements, where the sea and nature are intertwined. Zonguldak is 
one of the provinces in the Western Black Sea Region with a rich potential 
for marine tourism. The purpose of this research to determine the obstacles 
to the development of marine tourism in Zonguldak within the hierarchy of 
priorities and to propose suggestions for the solution of these problems. 
Research data were obtained by conducting face-to-face, online and e-mail 
surveys and interviews with authorized institutions and experts related to 
marine tourism in the province between 26 July and 26 October 2021. The 
surveys were analyzed with the Fuzzy Analytical Hierarchy Process 
(BAHP) method, which is one of the multi-criteria decision-making 
methods. Findings of study the reveal that the main problems focus on the 
superstructure, marketing, high investment costs and lack of awareness. 
Semi-structured open-ended questions for the solution of these problems 
and the opinions of the participants on the solution suggestions were 
analyzed using the descriptive analysis technique. The main solutions are; 
providing public support for the superstructure, intensifying promotional 
and marketing activities, raising awareness, and organizing recreational 
activities for marine tourism. 
Keywords: Marine tourism, problems, solution proposals, Zonguldak. 

1. GİRİŞ 
Türkiye jeopolitik konumu itibarıyla deniz turizm potansiyeli yüksek bir 

ülkedir. Akdeniz ve Ege kıyıları uygun iklimi, coğrafyası, kültürü, alt ve 
üstyapısı ile başta kruvaziyer ve yat turizmi olmak üzere deniz turizminin 
birçok bileşenine ev sahipliği yapmaktadır. Sanayileşmenin ve nüfus 
yoğunluğunun fazla olduğu Marmara Bölgesi de benzer şekilde kruvaziyer 
turizm ve marinacılık bağlamında, alt ve üstyapıları, tarihi ve kültürü ile 
önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Karadeniz Bölgesi göz önüne 
alındığında, iklimi, coğrafi yapısı ve su sıcaklıklarının deniz turizmi için 
uygun olmadığına dair önyargılar bulunmaktadır. Bölge; altyapı ve üstyapı 
eksikliği, yan ve destek hizmet ünitelerinin eksikliği, yatırım maliyetlerinin 
yüksekliği, pazarlama eksikliği, farkındalık eksikliği, koordinasyon 
eksikliği ve benzeri sebeplerle genel anlamda turizm, özel anlamda ise 
deniz turizmi bağlamında yeterinde gelişememiştir. Oysa Batı Karadeniz 
Bölümü; yeşil ve mavinin iç içe girdiği, bakir doğası ve koyları, sahip 
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olduğu turistik unsurları ile deniz turizmi açısından önemli bir potansiyel 
barındırmaktadır. Batı Karadeniz’in en büyük şehirlerinden biri olan 
Zonguldak, İstanbul ve Ankara gibi büyük metropollere yakınlığı, 
Marmara Bölgesi’ndeki marinaların doluluk oranları ve hizmet tarifelerinin 
yüksek olması nedeni ile deniz turizmi bakımından çeşitli fırsatlar 
barındırmaktadır. Akdeniz ve Ege Bölgelerinde turistik talep ve ücretlerin 
yüksek olması, deniz turizmi bağlamında daha düşük maliyetli alternatif 
destinasyon arayışlarının varlığı Zonguldak için bir fırsat oluşturabilir.  

Bu çalışmada, Zonguldak ilinin ve ilçelerinin deniz turizmi bağlamında 
gelişiminin önündeki engeller öncelikler hiyerarşisi içerisinde tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Uzman ve yetkili kişiler ile yapılan anket ve 
görüşmeler ile öncelikli tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerilerinin 
getirilmesi, deniz turizminin il içerisinde tanıtılması, tutundurulması, 
yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilebilmesi için önerilerin ortaya konulması 
amaçlanmıştır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Deniz turizmi, turizmin tarihsel gelişimi ve çeşitliliği içinde öncelikli bir 

yer almaktadır. Denizlerden sadece dünya ticareti ve deniz taşımacılığı için 
değil, aynı zamanda eğlence, dinlence, macera ve rekreasyonel amaçlı 
olarak da faydalanılmaktadır (Orams, 2002). Deniz turizmini; kum, güneş 
ve deniz üçlüsünden farklı olarak denizde gerçekleştirilen faaliyetler 
bütünü olarak da tanımlamak mümkündür. Deniz turizmi bir bölgenin 
çevresini, sosyokültürel ve ekonomik unsurlarını etkilediği gibi, bölgede 
bulunan çevresel, ekonomik, tarihi, kültürel ve dini öğelerinden de 
etkilenmektedir (Kan, 2019). 

Bir destinasyonda deniz turizmi faaliyetlerinin gelişebilmesi veya 
gelişememesi bazı nedenlere bağlıdır. Deniz turizmi potansiyelinin nasıl 
değerlendirileceği veya bu potansiyelin neden yeterince 
değerlendirilemediği önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Literatürde bu soruna yönelik çalışmalar incelendiğinde araştırmacıların 
deniz turizmi potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik çeşitli kriterler 
ortaya koydukları ve çözüm önerileri getirdikleri görülmektedir.  

Ilgar (2019) Çanakkale’de yatçılık faaliyetleri ile ilgili çalışmasında, 
üstyapı eksikliği kriterine değinerek, yatlar için yeterli marina ve bağlama 
yerinin olmamasının, yat turizm potansiyelini olumsuz etkilediğinden 
bahsetmiştir. Ayrıca tanıtım ve pazarlama uygulamalarının eksikliğine, 
kurumların yetki ve sorumluluk karmaşasına ve koordinasyon sorununa 
değinmiştir. Demir, Köşker ve Kurt (2020) Kdz. Ereğli’nin deniz turizm 
sorunları üzerine yaptığı çalışmada, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil 
toplum örgütleri arasındaki koordinasyon zayıflığı, önyargı ve farkındalık 
eksikliği, şehrin altyapısı, deniz turizm üstyapı tesisleri, çevresel sorunlar, 
kalifiye insan kaynağı eksikliği, turistlere hizmet verecek yan ve destek 
hizmet ünitelerinin yetersizliği ile yatırım maliyetlerin yüksekliği gibi 
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kriterleri deniz turizminin gelişememesinin önündeki engeller olarak 
belirlemiştir.  

Muslu (2018) deniz turizminin gelişimine yönelik Bodrum’da yaptığı 
çalışmada, deniz turizminin en önemli sorununun yönetişim yani bölge 
kamu, kurum ve kuruluşları ile özel sektör işbirliği ve koordinasyonu 
olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca çevre sorunları, şehrin yapılaşma ve 
altyapı sorunları, kolaylaştırıcı yasal düzenlemelerin eksikliği 
(vergilendirme, teşvik, yetkilendirme), seyahat acentelerinin nitelik-nicelik 
eksikliği gibi kriterlere vurgu yapmıştır. Kuleli ve Bayazıt (2020) deniz 
turizminin sürdürülebilirliği için standartlar üzerine yaptığı çalışmada, yan 
ve destek hizmet üniteleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri ile ulaşım 
sorunlarının deniz turizminin sürdürülebilirliği için önemli ve gerekli 
olduğunu vurgulamaktadır. Eruz (2018) Trabzon’da balıkçı barınaklarının 
deniz turizmi için kullanılabilirliği üzerine yaptığı çalışmada, yatırım 
maliyetlerinin yüksekliği kriterine değinerek, var olan kıyı yapılarının daha 
az maliyetlerle dönüştürülmesi ve deniz turizm araçlarına hizmet verebilir 
hale gelebilmesi için hem idari hem de kolaylaştırıcı yasal düzenlemelere 
ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. 

Yüzsever (2018) Türkiye’de yat turizminin gelişimine yönelik yaptığı 
SWOT analizinde, yasal düzenlemelerin kolaylaştırıcı olması gerektiğine, 
kalifiye insan kaynağı eksikliğine, yüksek yatırım maliyetlerine, çevre 
sorunlarına, tanıtım ve pazarlama yetersizliği gibi kriterlere dikkat 
çekmektedir. Saçlı, Akgün ve Pektaş (2018), Hatay deniz turizm 
potansiyeli, Pırnar ve Sarı (2017), Ege Bölgesi sürdürülebilir deniz turizmi, 
Saklı ve Eroğlu (2016) Rize’nin kruvaziyer turizm potansiyeli, Alkan 
(2021) Bartın’da yatçılık faaliyetleri üzerine yapılan çalışmalarda da 
benzer şekilde alt ve üstyapı eksikliği, ulaşılabilirlik sorunu, koordinasyon 
eksikliği, pazarlama eksikliği gibi kriterlere vurgu yapılmıştır. Türkiye’de 
farklı iller üzerine yapılan çalışmalarda deniz turizmi bağlamında öncelikli 
sorunların değiştiği ancak ortak bazı sorunların olduğu saptanmıştır.  

3. YÖNTEM 
Bu araştırmanın analizi iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 

araştırma konusu olan Zonguldak’ta deniz turizminin gelişmesinin 
önündeki engelleri öncelikler hiyerarşisi içinde belirlemek amacıyla 
Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) yöntemi kullanılmıştır. İkinci 
bölümde ise nicel olarak belirlenmiş problemlerin çözümüne yönelik,  nitel 
araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış 
ve veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Analitik Hiyerarşi 
Prosesi (AHP), karar alıcıların bilgi, tecrübe, düşünce ve sezgilerini karar 
alma sürecine dahil eden, nitel ve nicel kriterleri değerlendirebilen, 
matematiksel, karmaşık sorunları ikili karşılaştırmalar ile hiyerarşik 
önceliklere göre çözümlemeye yardımcı olan çok kriterli karar verme 
(ÇKKV) yöntemlerinden biridir. BAHP ise klasik sayılar kullanılarak 
yapılan AHP’deki belirsizlikleri tolere edebilmek ve daha ayrıntılı analizler 
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yapabilmek maksadıyla klasik sayılar yerine bulanık sayıların kullanıldığı 
bir yöntemdir. Bulanık sayılar, Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Bulanık Sayılar 
 Üçgensel Bulanık Sayılar Üçgensel Bulanık Sayıların Tersi 

1 (1, 1, 2) (1/2, 1, 1) 
2 (1, 2, 3) (1/3, 1/2, 1) 
3 (2, 3, 4) (1/4, 1/3, 1/2) 
4 (3, 4, 5) (1/5, 1/4, 1/3) 
5 (4, 5, 6) (1/6, 1/5, 1/4) 
6 (5, 6, 7) (1/7, 1/6, 1/5) 
7 (6, 7, 8) (1/8, 1/7, 1/6) 
8 (7, 8, 9) (1/9, 1/8, 1/7) 
9 (8, 9, 9) (1/9, 1/9, 1/8) 

Yarı yapılandırılmış görüşme, katılımcıların kişisel görüş ve ifadelerine 
olanak sağlayan, bazı soruların standartlaştırıldığı, bazılarının da 
görüşmenin seyrine göre belirlendiği esnek bir yöntemdir. Betimsel analiz 
ise araştırma sorularına katılımcıların verdiği cevaplar ve bulguların 
düzenlendiği, yorumlandığı, sebep-sonuç ilişkilerinin kurulduğu, 
sistematik betimlemelerden oluşmaktadır. Araştırma verileri, 26 Temmuz-
26 Ekim 2021 tarihleri arasında 13 katılımcı ile yüz yüze, çevrimiçi ve 
elektronik posta yoluyla anket ve görüşmelerle elde edilmiştir. Yüz yüze 
ve çevrimiçi yapılan görüşmelerde, yarı yapılandırılmış açık uçlu sorulara 
verilen cevaplar,  katılımcıların tercih etmemesi sebebiyle ses veya video 
kaydına alınmamış, yazılı olarak not edilmiştir. Yapılan karşılaştırmalarda 
katılımcıların verdiği cevaplar ve tutarlılık oranı dikkate alındığında 
0,10’dan büyük olan 4 katılımcının cevapları değerlendirmeye 
alınmamıştır. Birinci bölümdeki karşılaştırma kriterleri, literatür taramaları 
ile daha önce yapılmış deniz turizm çalışmalarından ve uzman 
görüşlerinden istifade edilerek oluşturulmuştur. Bu kriterler Tablo 2’de 
belirtilmiştir. 

Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Kriterler 
Kr.1. Pazarlama Eksikliği 
Kr.2. Farkındalık Düzeyi Eksikliği 
Kr.3. Önyargılar 
Kr.4. Altyapı Eksikliği 
Kr.5. Üstyapı Eksikliği 
Kr.6. Yan ve Destek Hizmet Ünitelerinin Eksikliği 
Kr.7. Ulaşılabilirlik Sorunu 
Kr.8. Çevresel Sorunlar 
Kr.9. Seyahat Acentelerinin Eksikliği 
Kr.10. Koordinasyon Eksikliği 
Kr.11. Turizm Türleri Entegrasyon Sorunu 
Kr.12. Yatırım Maliyetlerinin Yüksekliği 
Kr.13. Kolaylaştırıcı Yasal Düzenlemelerin Eksikliği 
Kr.14. Kalifiye İnsan Kaynağı Eksikliği 
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Kriterlerler 14 başlık altında derlenmiş, ikili karşılaştırma matrisi 
oluşturularak Saaty ölçeğine göre (1-9 önem derecesine göre) alanında 
uzman ve yetkili kişilerce ağırlıklandırılmıştır. İkili karşılaştırmalardaki 
her bir değer üçgensel sayılarla bulanık hale getirilmiştir. Zayıf, orta ve 
güçlü olan değerler bulanık geometrik ortalama ile hesaplanmış, bulanık 
öncelik değerleri tespit edilmiş, normalize edilmiş ve durulaştırma işlemi 
yapılarak kriterlerin ağırlık değerleri tespit edilmiştir. Katılımcıların ikili 
karşılaştırmalarının tutarlılık oranı (CR) hesaplanmıştır. 14 kriter için 
Rassallık indeksi ( RI ) 1,57 olup, tutarlılık oranı 0,10 un altında olan 
matrisler tutarlı kabul edilmiştir. Katılımcılara ait bilgiler Tablo 3’tedir.  

Tablo 3: Katılımcı Bilgileri 
Katılımcı 

No 
Katılımcı Bilgileri Eğitim Tecrübe 

(Yıl) 
K1 Zonguldak Liman Başkanlığı Yetkilisi Doktora 20 

K2 Zonguldak İl Kültür Turizm Müdürlüğü 

Yetkilisi 
Lisans 16 

K3 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Strateji 

Geliştirme ve Planlana Birimi Uzmanı 
Lisans 12 

K4 Deniz Ticaret Odası Kdz. Ereğli Şubesi 

Yetkilisi 
Lisans 16 

K5 Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı Yetkilisi Lisans 25 

K6 Kdz. Ereğli Belediyesi Yetkilisi Lisans 20 

K7 Kdz. Ereğli Kürek Kulübü Yetkilisi Lisans 40 

K8 Kdz. Ereğli Yelken İhtisas Kulübü 

Yetkilisi 
Lisans 25 

K9 Turizm Fakültesi Akademisyeni Doktora 8 

 
4. BULGULAR 

Çalışmada kullanılan BAHP yönteminde, Zonguldak deniz turizminin 

önündeki engelleri belirlemeye yönelik ikili karşılaştırma matrislerinde 

elde edilen verilerin tutarlılığı, 0,10 tutarlılık sınırının altında olduğu 

görülmüştür (0,00811). Dolayısı ile tutarlı cevaplar verildiği kabul 

edilmiştir. Çalışmanın tutarlılığı sağlandıktan sonra belirlenen 14 kriter için 

uzman görüşlerine dayalı değerlendirmeler analiz edilmiştir. Elde edilen 

veriler kriter ağırlıklarına göre sıralanmıştır ve sonuçları Tablo 4’te 
gösterilmiştir. 
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Tablo 4: Kriter Ağırlıkları Tablosu 
Kriter No Kriter Adı Kriter Ağırlığı 
Kr-5 Üstyapı Eksikliği 0,17653 
Kr-12 Yatırım Maliyetlerinin Yüksekliği 0,10159 
Kr-2 Farkındalık Düzeyi Eksikliği 0,09523 
Kr-1 Pazarlama Eksikliği 0,08775 
Kr-3 Önyargılar 0,08332 
Kr-6 Yan ve Destek Hizmet Ünitelerinin Eksikliği 0,07905 
Kr-4 Altyapı Eksikliği 0,05995 
Kr-10 Koordinasyon Eksikliği 0,05870 
Kr-14 Kalifiye İnsan Kaynağı Eksikliği 0,05775 
Kr-11 Turizm Türleri Entegrasyon Sorunu 0,04495 
Kr-8 Çevresel Sorunlar 0,04337 
Kr-13 Kolaylaştırıcı Yasal Düzenlemelerin Eksikliği 0,04118 
Kr-9 Seyahat Acentelerinin Eksikliği 0,04085 
Kr-7 Ulaşılabilirlik Sorunu 0,02960 

 
Kriterler ağılıkları değerlendirildiğinde, Zonguldak’ta deniz turizm 

faaliyetlerinin gelişememesinde öncelikli sorunun üstyapı eksikliği olduğu 
görülmektedir (0,17653). Bunu yatırım maliyetlerinin yüksekliği takip 
etmektedir (0,10159). Bu iki kritere ait uzmanların çözüm önerileri 
aşağıdaki gibidir. 

K4 nolu katılımcı, “sorunun çözümüne dair, devlet teşviki kapsamında 
kruvaziyer liman harç-rüsumları, ayakbastı, yakıt ve liman ücretlerinde 
indirim yapılmasını” önermektedir. Ayrıca “Kültür Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgelerine Batı Karadeniz’in  dahil edilmesi,  ilde bulunan balıkçı 
barınakları ve çekek yerlerinin düşük bir maliyetle modernize edilerek 
hizmet almak isteyen yatlara uygun hale getirilmesi, gerekli yasal ve idari 
düzenlemelerin yapılması gerektiğini” belirtmektedir. K5 nolu katılımcı, 
“Amasra’daki yolcu limanında olduğu gibi kamu desteğinin gerekliliğine, 
girişimcilere teşvik ve desteklerin verilmesi gerektiğine” dikkat 
çekmektedir. K7 nolu katılımcı, “su sporları bağlamında yatırım 
maliyetlerinin yüksek olması sebebi ile sponsorluk teşvik yasasının 
genişletilmesinin” önemine vurgu yapmıştır. K8 nolu katılımcıysa, 
“popülist yaklaşımlardan ziyade,  pazar koşullarını gözeten stratejik 
yaklaşımların geliştirilmesi gerektiğini”, buna ek olarak “Kdz. Ereğli’de 
uzun zamandır hizmet veremeyen tersanelerin İstanbul’daki marinalar ve 
tekne kara parkları için alternatif bir hizmet anlayışına 
dönüştürülebileceğini” ifade etmiştir.  

Katılımcılar tarafından görülen üçüncü önemli sorun ise; farkındalık 
düzeyi eksikliğidir (0,09523). Ayrıca iklim, su sıcaklıkları ve coğrafya 
kaynaklı önyargılar da (0,08332) önemli sorunlardandır. Bu konularda K1 
ve K2 nolu katılımcılar, “deniz turizminin gelişebilmesi için insanların ve 
kurumların bakış açılarını karadan denize değil, denizden karaya 
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çevirmesi gerektiğini” ifade etmektedir. Bütün katılımcılar, denize karşı 
ilginin arttırılabilmesi için, kamu spotları, kampanyalar, yarışmalar, 
bölgede yapılan festivaller başta olmak üzere tüm geniş katılımlı 
etkinliklerde denize bağlı faaliyetler ile rekreasyonel etkinlikler yapılması 
gerektiğini ifade etmişlerdir. K8 nolu katılımcı ise “Batı Karadeniz’in 
korunaklı kaldığını, yeşil ve mavinin iç içe geçtiğini, Nisan ve Eylül 
aylarında yelkenliler için bölgenin son derece uygun olduğunu” ayrıca 
“sörf ve rüzgar sörfü gibi bazı su sporları için günlük esen rüzgarların 
birer engel değil, fırsat oluşturduğunu” ifade etmektedir. 

Pazarlama eksikliği (0,08775), hem genel anlamda turizm hem de dar 
anlamda deniz turizmi için ciddi bir eksiklik olarak görülmektedir. K8 nolu 
katılımcı “dünyadaki yat kulüpleri, dernek veya federasyonları ile irtibat 
ve iletişim kurulmasının tanıtım ve pazarlama için son derece önemli 
olduğunu” ifade etmektedir. “Özellikle yatçılar veya kruvaziyer turizm için 
blog ve vlogların takip edilmesi ve sosyal medya platformlarının doğru bir 
tanıtım ve pazarlama unsuru olarak kullanılması gerektiğini” 
belirtmektedir. Ayrıca “yatçıların ihtiyaçlarını karşılayabileceği uygun 
koy, barınak ve limanların tespit edilerek uygun rotasyon için dijital 
platformlar da dâhil yerel turizm rehberi oluşturulması gerektiğini” 
söylemektedir.  

Yan ve destek hizmet ünite ve tesislerinin eksikliği (0,07905) de önemli 
bir sorun oluşturmaktadır. K1, K4, K8 ve K9 nolu katılımcılar “turistik 
unsurların çekici hale getirilmesi, turistlerin ihtiyaçlarını görebilecekleri 
nitelikli konaklama, yeme içme, alışveriş, eğlence, hediyelik eşya gibi 
tesislerin oluşturulması ve çeşitlendirilmesi gerektiğini” ifade etmişlerdir.  

Bu çalışmaya göre, ulaşılabilirlik, seyahat acentelerinin eksikliği, yasal 
düzenlemeler, çevresel sorunlar ve turizm türleri entegrasyonu öncelikli 
sorunlar arasında bulunmamaktadır. Şehrin altyapı eksiklikleri, ildeki 
kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyon ile 
kalifiye insan eksikliği ise katılımcılar tarafından ikincil öneme sahip 
sorunlar olarak değerlendirilmektedir. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışmada Zonguldak ili ve ilçelerinde deniz turizminin 

gelişememesinin sebepleri incelenmiş, önem derecesi yüksek olan 
öncelikli sorunlara çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca deniz 
turizm faaliyetlerinin tanıtılması, farkındalığın oluşturulması, 
tutundurulması, çeşitlendirilmesi hususunda öneriler getirilmeye 
çalışılmıştır. 

Kriterler belirlenirken, değiştirilmesi mümkün olmayan iklim, su 
sıcaklığı, güneşli gün sayısı gibi hususlar değerlendirmeye alınmamıştır. 
Araştırmada Zonguldak il ve ilçelerindeki deniz turizm faaliyetlerinin geri 
kalmasının sebepleri arasında en önemli kriter olarak üstyapı eksikliği 
dikkat çekmektedir. Mevcut limanların, balıkçı barınaklarının ve diğer 
deniz kıyısındaki yapıların, kruvaziyer gemiler ve yatlar için hizmet 



833 

verebilecek (yakıt, tatlı su, atık alma) nitelikte olmadığı görülmektedir. 
Kahraman (2018), benzer şekilde kruvaziyer gemiler için Karadeniz 
Bölgesi’nde uygun özellikte limanların eksikliğine, yeterli yatırımın 
olmamasına, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile farkındalık eksikliklerine 
dikkat çekmektedir. Bulgular arasında üstyapı eksikliğini, yatırımların 
yüksek maliyetli olması takip etmektedir. Bu iki kriter birbirini 
tamamlayıcı özellik göstermektedir. Katılımcı uzmanların da ifade ettiği 
gibi, kruvaziyer liman ve marina yapımı yüksek maliyetler 
gerektirdiğinden kamu desteği, teşviki olmadan veya yeterli talep 
yoğunlaşması meydana gelmeden girişimcilerin yatırım yapmaları zor 
görünmektedir. Bu sebeple, büyük yatırımlar planlanmadan önce arz talep 
dengesinin gözetilmesi, gerekli pazar araştırmalarının yapılması 
gerekmektedir. Öncelikle mevcut limanların, balıkçı barınaklarının, çekek 
yerlerinin yapısal ve idari değişiklikler ile deniz turizmine hizmet 
verebilecek asgari niteliklere kavuşturulması düşünülebilir. 

Bölge halkının ve ilgili kurumların deniz turizminin ne olduğu ve 
bölgeye muhtemel katkılarına dair bilinç ve farkındalık düzeyi eksikliği 
diğer önemli bir sorunu teşkil etmektedir. Turizm sadece bir üstyapı işi 
değildir. Bölge halkının kültürü, turiste ve turizme bakış açısı, ekonomik 
bir unsur olarak turizmin gelişimini ve sürdürülebilirliği etkilemektedir 
(Muslu, 2017). Sürdürülebilir turizm geliştirilebilmesi için bölge halkının 
desteği önemli bir rol oynamaktadır (Nicolas, Thapa ve Ko, 2009).  
Bölgenin iklim, coğrafi yapısı ve su sıcaklığının deniz turizmi için uygun 
olmadığına dair bilimsel dayanağı olmayan önyargıların bulunması da 
önemli bir sorun teşkil etmektedir. Güçlü (2009), Batı Karadeniz Bölümü 
kıyı kuşağında coğrafi olarak deniz turizmine uygun alanların olduğunu, 
iklimin klimatik konfor şartları ve deniz turizm faaliyetleri için yaz 
dönemlerinde elverişli olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca gündelik 
rüzgârlar, dalgalar, yelkencilik ve bazı su sporları için fırsat 
oluşturmaktadır. Deniz turizminin bölge insanı açısından daha çok 
bilinmesi, tanınması, benimsenmesi ve deniz turizminin gelişebilmesi için 
deniz odaklı yarışmalar, festivaller ve etkinlikler düzenlenmesi 
gerekmektedir. Denizin sadece ticari ve ekonomik amaçlar için değil, aynı 
zamanda eğlence, dinlence ve tatil için de gündelik sosyal hayatın bir 
parçası haline getirilmesi gerekmektedir. Pazarlama faaliyetlerinin ve 
karmasının doğru yürütülememesi mevcut olan potansiyelin 
işlenememesinin bir diğer sebebi olarak görülmektedir. Dijital pazarlama 
unsurları aktif olarak kullanılmalı, yat ve kruvaziyer rotaları oluşturularak 
uygun içerikte rehberler hazırlanmalıdır. Yurtdışı yatçılık, yelkencilik ve 
su sporları kulüp, dernek ve federasyonlarına doğrudan tanıtım yapılmalı, 
ortak organizasyonlar gerçekleştirilmelidir. 

Bölgede deniz turizminin geliştirilmesi için diğer önemli bir bileşen ise 
yan ve destek hizmet ünitelerinin eksikliğidir. Otel, restoran, alışveriş ve 
eğlence merkezleri deniz turizmi için tamamlayıcı unsurlardandır ve deniz 
turizminin sürdürülebilirliğini açısından son derece önemlidir (Kuleli ve 
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Bayazıt, 2020). Zonguldak’ta konaklama, restoran, hediyelik eşya ve 
eğlence tesislerinin çeşitlendirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırması deniz 
turizminin gelişimine katkı sağlayabilir.   

Bu çalışma, Zonguldak’ta deniz turizminin gelişiminin önündeki 
sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koyan ilk çalışmalardan biridir. Bu 
yönüyle literatüre katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Bundan sonra 
Batı Karadeniz Bölümü’nün deniz turizmine yönelik ortak sorunları ve 
çözüm önerileri üzerine çalışmalar yapılması önerilmektedir. Diğer 
taraftan deniz turizminin gelişebilmesi için Batı Karadeniz Bölümü’ndeki 
bütün illerin koordinasyon içinde planlamalar yapmaları ve sorunlara ortak 
çözüm üretmeleri daha etkin sonuçlar verecektir. Mevcut olan kültür ve 
doğa turizm türlerinin deniz turizmiyle entegre edilmesi iklimden 
kaynaklanan dezavantajları minimum seviyeye indirgeyebilir.  
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ÖZET 
Gönüllü turizm sektörü giderek daha erişilebilir ve popüler hale 

gelmektedir. Gönüllü faaliyetler toplumun gelişimi, yerel halkın 

bilinçlendirilmesi, yerel toplumun yaşam koşullarını iyileştirmek, ev sahibi 

topluluğun eğitimi gibi çeşitli ilgi alanlarına yönelik fayda sağlamaktadır. 

Bu doğrultuda araştırmanın amacı gönüllü turizm programlarının toplum 

temelli turizm üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırma 

verileri, gönüllülerin yer aldığı, çeşitli ev ilanlarının olduğu workaway.info 

sitesi ele alınarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi 

yöntemi kullanılmış ve MAXQDA 2020 programı ile analiz edilmiştir. 

Fransa’nın küçük bir bölgesini ziyaret eden gönüllü turistlerin ve ev 
sahibinin yorumları (251 tane) analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına 

göre gönüllü turizm kapsamında faaliyetlere katılan insanlar o bölgenin 

ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel gelişimine katkıda bulunmakta ve 

toplum temelli turizm hedefleriyle birebir örtüşmektedir. Elde edilen 

sonuçlarda gönüllü turistler potansiyeli olan ve kendine özgü sosyo-

kültürel yapıları olan bölgelerde yaptıkları temaslar neticesinde hem yerel 

halka gönüllü hizmet vererek ve hem de kendileri de öğrenerek ve deneyim 

sağlayarak aslında toplum temelli turizmin ilk tohumlarını atmış 
olmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Gönüllülük, gönüllü turizm, yerel toplum, toplum 
temelli turizm. 
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RESEARCH OF THE EFFECTS OF VOLUNTEER TOURISM 
PROGRAMS ON COMMUNITY-BASED TOURISM: 

WORKAWAY EXAMPLE 

ABSTRACT 
The volunteer tourism sector is becoming more and more accessible and 
popular. Volunteer activities provide benefits for various areas such as 
community development, awareness of local people, improvement of 
living conditions of the local community, and education of the host 
community. In this context, the aim of the research is to reveal the effects 
of volunteer tourism programs on Community-Based Tourism. The 
research data obtained by examining the workaway.info site, which 
includes volunteers and various house advertisements. Content analysis 
method was used in the analysis of the data and analyzed with the 
MAXQDA 2020 program. The comments of volunteer tourists and hosts 
(251) who visited a small region of France were analyzed. According to the 
results, the people participating in the activities within the scope of 
volunteer tourism contribute to the economic, socio-cultural and 
environmental development of the region, and it also fully overlaps with 
the community-based tourism goals. Additionally, as a result of the 
contacts they make in regions with the potential of volunteer tourists and 
with their own socio-cultural structures, they have actually sowed the first 
seeds of community-based tourism, both by providing voluntary training 
and raising awareness of the local people, and by providing an outside 
perspective.  
Keywords: Volunteering, Volunteer Tourism, Local Community, 
Community Based Tourism.  

 
1. GİRİŞ 

Gönüllü turizmin yerel etkilerini anlamanın önemi yerel halk üzerindeki 

etkilerini ölçmek ve onların bakış açılarını öğrenmek amacıyla giderek 
artmaktadır (Wearing, 2004; Guttentag, 2011; Lupoli & Morse, 2015). 
Artan önemiyle beraber yerel halkın yaşam koşullarını iyileştirmek, 

ekonomik kalkınmayı sağlamak, yerel toplumda ekolojik ve kültürel 

sürdürülebilirliği sağlamak ve yerel nüfus ve kaynaklar üzerindeki zararı 
en aza indirmek gibi belirli amaçlar doğrultusunda geliştirilmektedir (Lee, 
2020: 447). 

Chen & Chen (2011) gönüllü turistlerin motivasyonlarının hem 
çevresel, kültürel ve insani konularla ilgilenen turistlere hem de yerel halka 

fayda sağlamayı hedefleyen bir turizm faaliyeti olduğunu belirtmektedir.  
Bu turizmin merkezinde, turizm faaliyetlerinin destinasyonlarda yerel halk 
üzerinde olumlu etkiler yaratması gerektiği fikri yatmaktadır (Sin, 2009). 



838 

Turistler, yerel halkla etkileşime girerken fayda sağlarlar, yani toplum 
temelli turizm ve gönüllü turizm ana eğilimlerdir (Louise, 2017; Hogenson, 
2017). Bu noktadan hareketle bu çalışmada gönüllülerin yer aldığı, çeşitli 

ev ilanlarının olduğu workaway.info sitesi ele alınarak gönüllü turizm 

programlarının toplum temelli turizm üzerindeki etkilerinin ortaya 

çıkarılması amaçlanmıştır. Toksoy (2019) tarafından yapılan benzer 

çalışmada workaway.info web sitesi Türkiye’den en çok ilan verilen Muğla 

ili çevresinde çalışmak üzere kalınan 5 ev sahibi doğrultusunda 

gerçekleştirilmiş ve çalışmada daha çok sitenin niteliği noktasında bilgiler 
yer almaktadır. Bu çalışmadan farklı olarak workaway.info sitesinde en çok 

yorum yapılan ülkelerden biri seçilmiş ve yapılan yorumlar hem ev sahibi 

hem de gönüllü turistler açısından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Fransa’nın 

küçük bir kasabası olan Pireneler yakınlarındaki organik bir çiftlikte hayatı 
deneyimleyen turistlerin yorumları analiz edilmiştir. 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI 

Wearing (2001)’in tanımına göre gönüllü turizm “Çeşitli nedenlerle 

gönüllü olan turistler, toplumdaki bazı grupların maddi yoksulluğunu 

azaltmak, belirli çevrenin restorasyonu veya toplum veya çevrenin bazı 

yönlerini inceleme amaçlarıyla yardım gerektirecek seyahatler organize 

edilmesidir.” APEC (2018)’e göre ise gönüllü turizm, destinasyonda 
gerçekleştirilen gönüllülük faaliyetlerinin turizmin geleneksel özellikteki 

noktaları ile birleşmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bir başka tanımda ise 
gönüllü turizm; aynı amaç doğrultusunda gönüllü faaliyetlere katılan 

bireylerin gittikleri yerlere olumlu etki yaratmak için gönüllü hizmetler 

sunarak gerçekleştirilen seyahat deneyimlerini kapsamaktadır (Mintel, 
2008). 

Gönüllü turizm, hem bölgeyi ziyaret eden turistlere hem de ev sahibi 
topluluklara fayda sağlayabilen ve gelecek vaat eden bir turizm yaklaşımı 

olarak uluslararası ölçekte kabul görmektedir (Wearing, 2001; Brown & 

Morrison, 2003; Clifton & Benson, 2006; Guttentag, 2009; McIntosh & 
Zahra, 2008). Gönüllü turizmin topluma ve bireylere faydaları oldukça 

önemlidir. Bireyler için sağladığı faydalara bakıldığında; gönüllü turistik 

faaliyetler uzun dönemli ve sürdürülebilir olmakta, farklı kültürleri 

tanımak, toplumu birebir tanımak ve onlarla arkadaşlık kurmak, yerel 
ekonominin canlanmasına katkıda bulunmak, nitelikli işler üretmek 

şeklinde sıralanabilir (World Vision, 2021). Topluma olan faydaları ise; 

gönüllü turistler ve yerel topluluk arasındaki etkileşim artmakta, çevresel 

veya sosyal konulara dâhil olarak bu faaliyetleri desteklemekte, yerel 
toplulukların becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmekte, ekonomik kazanç 

sağlamaktır ((McGehee & Andereck, 2008; Milne vd., 2018). Ocanas 
(2019)’da benzer şekilde gönüllü turizmin topluma ve bireylere sağladığı 
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fırsatları ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel olarak üçe ayırmıştır. 

Gönüllü turistlerin sağladığı ekonomik faydalar değerlendirildiğinde 
turistler ev sahibi toplulukların evinde kalarak ödeme yapmakta, ürettikleri 

yiyecekleri ve el sanatları ürünlerinin satın alarak yerel ekonomiye katkıda 

bulunabilmektedir (Mcgehee & Andereck, 2009).  Özellikle çevre duyarlı 

hareketin gelişmesi, alternatif yaşam ve tarım arayışlarındaki artışa bağlı 

olarak, gönüllü turizm giderek yaygınlaşmaktadır (UN Volunteers, 2013: 
92). Bu durum da gönüllü turizmin sağladığı çevresel fırsatlara vurgu 

yapmaktadır. 
Gönüllü turizm, bir bölgede yaşayan yerel topluluğun kalkınmasına 

(Akoğlan Kozak ve Türktarhan, 2012) sosyal, fiziksel, ekonomik 
şartlarının iyileştirilmesine (Lamoureux, 2009) yönelik faaliyetlere gönüllü 

olarak katılmasıdır (Callanan ve Thomas, 2005). Toplum Temelli Turizm 
(TTT) uygulamalarının temel hedefi yerel halkın sosyal, ekonomik ve 

çevresel ihtiyaçlarının destinasyonda bulunan turistik ürünlerle 

karşılanmasıdır (Vanagas ve Jagminas, 2011).  
TTT’in üç temel hedefi bulunmaktadır (Tasci vd. 2013): Ekonomik 

hedefler arasında; istihdamın sağlanması, gelirin artırılması, tedarik 

işlemleri, altyapı gelişimi ve (Kibicho, 2008), yerel işletmelerin gelişimine 

yönelik faaliyetlerin sağlanması Sosyo-kültürel hedefler arasında; Yerel 
halk ile turistler arasında sıkı sıkaya bağ kurmak, yerel halkı 

bilinçlendirmek ve eğitmek Çevresel hedefler arasında; kaynakların 

kullanılmasında etkin ve verimli olmak, doğal ve kültürel kaynakların 

korunmasını sağlamak, sürdürülebilirlik konusunda bilinç oluşturmak 
sayılabilir (The Mountain Institute, 2000).   

Gönüllü turistler turizmin henüz başlamamış olduğu potansiyeli olan 
yerel halka gönüllü eğitim verme ve bilinçlendirme gibi çalışmalarla 

bölgelerde destek sağlayarak aslında TTT’in ilk tohumlarını atmış 

olacaktır. TTT’in ilk tohumları atıldıktan sonra gönüllü turizm ile az 
gelişmiş bölgelerde ekonomik kalkınma sağlanıp yerel halkın bilgi seviyesi 

arttırılırken yörenin fiziki şartlarının düzeltilmesine de katkı sağlanabilir 
(İstanbullu Dinçer & Özdemir Akgül, 2020). 
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Şekil 1. Gönüllü Turizm ve Toplum Temelli Turizm Döngüsü 
 

 
 
Kaynak: İstanbullu Dinçer & Özdemir Akgül, 2020 
 
Şekil 1’de de görüldüğü üzere gönüllü turizm ve TTT döngüsel olarak 

birbirini besleyen iç içe geçmiş bir süreçtir. Gönüllü turizm kapsamında 

gidilen bölgelerde yerel halkın gelişimine katkı veren, bölgenin altyapı ve 

üstyapı olanaklarının iyileştirilmesine destek olan, çevreyi koruma ve 

bilinçlendirme konusunda farkındalık sağlayan gönüllüler, bu bilgileri 

yerel halk ile paylaşarak ve uygulamaya geçirilmesine katkı sağlayarak 

yeni döngünün başlamasına sebep olur. Böylelikle gönüllü turizm 

kapsamında faaliyetlere katılan insanlar o bölgenin ekonomik, sosyo-
kültürel ve çevresel gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu durum aynı 

zamanda TTT hedefleriyle birebir örtüşmektedir. Bu yeni döngüde 

çevresini ve değerlerini koruyan yerel halk aynı zamanda istihdamın 
artırılması yönünde adımlar atmaya başlayacaktır. Eğer bu konuda başarı 

sağlanırsa potansiyeli olan, gün yüzüne çıkmamış tüm değerlere örnek 

olarak onları teşvik ederek ve bu yeni turizm anlayışının da yaygınlaşması 

sağlanacaktır. 
 

3. YÖNTEM 
Bu çalışmada gönüllülerin yer aldığı, çeşitli ev ilanlarının olduğu 

workaway.info sitesi ele alınarak gönüllü turizm programlarının toplum 

temelli turizm üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Gönüllü turizm kapsamında faaliyetlere katılan turistler o bölgenin yerel 
halkına toplum temelli turizm hedeflerinden ekonomik, sosyo-kültürel ve 

çevresel gelişimine hangi yönleriyle katkıda bulunmaktadır? sorusu 
araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır. Araştırma verileri, 

Gönüllü Turizm

Ekonomik, 
Sosyo-Kültürel, 
Çevresel Katkı

Toplum Temelli 
Turizm
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gönüllülerin yer aldığı workaway.info sitesi ele alınarak elde edilmiştir. 
Veriler Fransa’nın Pireneler kasabası yakınlarındaki organik bir çiftlikte 

yaşayan ev sahibi ve bu yaşamı deneyimleyen gönüllü turistlerin 251 

yorumu ele alınarak elde edilmştir. Toksoy (2019)’a göre Workaway, 
sınırlı finansal kaynaklara sahip insanların dünyanın farklı yerlerinde 

çalışarak seyahat etmelerini sağlamak için tasarlanmış bir programdır. 
Sistemin çalışma mantığı, dünyanın farklı yerlerinden gönüllü olarak gelen 
kişilerin, yerel halkın evlerinde sunduğu kalma yeri ve yiyecek karşılığında 

çalışması olarak özetlenebilir. Bu doğrultuda workaway.info sitesinin bu 
çalışmanın içeriğine uygun olduğu görülmüş ve tercih edilmiştir.  

Çalışmanın amacı doğrultusunda nitel bir araştırma yöntemi olan içerik 

analizi ile veriler elde edilmiştir. İçerik analizi, yazılı belgelerden 

sistematik ve tarafsız sonuçlar çıkarmak için kullanılan bir yöntemdir 
(Wimmer ve Dominick, 2000). Temel hedef, toplanan verileri açıklayan 

kavramları ve kavramlar arası korelasyonları bulmaktır (Strauss ve Corbin, 

1998).  
Araştırma kapsamında gönüllü turistlerin workaway.info sitesindeki 

yorumları ayrıntılı okunarak ve gruplandırılarak kodlama listeleri yazarlar 

tarafından ayrı ayrı oluşturularak Microsoft Office Word ortamına 

aktarılmıştır. Benzer anlam ifade eden taslak halinde belirlenen tema ve 
gerekçeleri yazarlar tarafından ayrı ayrı oluşturulmuştur. Geçerliliği 

sağlamak için konuyla ilgili olan üç uzmanın görüşü alınmıştır. Uzman 
görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak her bir liste 

için görüş birliğine varılmış ve tema oluşturma aşamaları 

gerçekleştirilmiştir. Kodlama süreçleri tutarlılık sağladıktan sonra veriler 

analiz edilmiştir. Toplanan verilerin kodlanmasını kolaylaştırmak için 

ikincil verilerin analizinde bilgisayar tabanlı nitel analiz programı 

MAXQDA 2020 kullanılmıştır. Kodlama süreci tamamlandıktan sonra 

verilerden elde edilen çalışma analizleri yorumlanarak tablolar ile birlikte 

bulgular bölümünde detaylı bir biçimde sunulmuştur. Kod Birlikte Oluşma 

Modeli, Kod-Alt Kod- Bölümler Modeli ve Kelime Bulutu analizlerinden 
elde edilen raporlardır. 
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4. BULGULAR 

Şekil 2: Ev Sahibinin Gönüllü Turistler Hakkındaki Görüşlerine Göre 

Oluşturulan Kelime Bulutu 

 

 
  
Şekil 2, web sitesinde ev sahibinin gönüllüler hakkındaki görüşleri ile 

ilgili en çok göze çarpan kelimeleri özetlemektedir. Kelime bulutuna göre 

hoş, birlikte, harika, çocuklarla, hayvanlarla, mükemmel kelimelerinin 

dikkat çektiği görülmektedir. 
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Şekil 3. Gönüllü Turistlerin Yapabileceği Yardım Türleri ve Öğrenme 

Fırsatlarına İlişkin Kod- Alt Kod- Bölümler Modeli 
 

 
 
Şekil 3’de gönüllü turistlerin yapabileceği yardım türleri ve öğrenme 

fırsatlarına ilişkin kod dağılımları yer almaktadır. Yardım türleri ve 

öğrenme fırsatları açısından değerlendirildiğinde bahçıvanlık, bina 

projeleri, eko projeler ile yardım, genel bakım, ev işlerine yardım etme, aile 

yemekleri yapma/pişirme, bebek bakıcılığı ve yaratıcı oyun, çiftlik 

yardımı, hayvan bakımı gibi işlerin olduğu görülmektedir.  
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Şekil 4. Gönüllü Turistlerin Deneyimlerine İlişkin Kod Dağılımları 
 
 
 

 
 

Şekil 4’de gönüllü turistlerin ev sahibi topluluğu yanında kaldıkları süre 

içerisinde deneyimledikleri ve öğrendikleri işler arasında yerel yemek 

yapımını öğrenmek, genel bakım işleri, hayvan bakımı, bitkilerden ilaç 

üretmek, bahçe işleri yapmak temaları bulunmaktadır. Yerel yemek 

yapımının alt temalarında; yumurta toplamak, kiraz toplamak, peynir 

yapımını öğrenmek yer alırken genel bakım işlerinin alt temaları kafes inşa 

etmek, marangozluk yapmak, tamir işleri, boya yapmak; hayvan bakımı alt 

temaları domuzları ve tavukları beslemek; bahçe işleri yapmak alt 

temalarında ise sebze yetiştirme, bahçıvanlık, tohum ve fide ekme, sebze 

toplama bulunmaktadır. 
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Şekil 5. Gönüllü Turistlerin Deneyimlerine Göre Organik Tarım ve 

Sürdürülebilir Yaşamı Öğrenme 
 

 
 

Şekil 5’te görüldüğü üzere organik tarım ve sürdürülebilir yaşamı 

öğrenmenin yerel yemek yapımını öğrenmenin alt temalarından peynir 
yapımını öğrenmek, kasaplık hakkında bilgi edinmek, elle sosis yapmayı 

öğrenmek ile ilişkili olduğu görülmektedir. Organik tarım ve sürdürülebilir 

yaşamı öğrenmenin ekonomiye önemli etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Turistlerin genel ifadeleri aşağıda gösterilmiştir:  
G3: İş harikaydı. İkimizin de önceden çiftlikte gerçek bir deneyimi yoktu 

ama ayrıldığımız zaman domuzları ve tavukları beslemeyi, çoklu tünelin 

bakımını ve elle sosis yapmayı öğrenmiştik. Hatta bize 2 gün boyunca yerel 

kasap odalarında gönüllü olma fırsatı bile verildi ki bu oldukça büyük bir 

deneyimdi! Deneyebildiğimiz için çok mutlu olduğumuz bir ürün. 
G15: Onlarla geçirdiğimiz hafta boyunca pek çok şey öğrendik: 

bahçıvanlık, et kesme, hayvanlara bakma... ve harika yemekler yeme! O 

kadar cömert ve sıcak kanlılar ki, kendimizi evimizde gibi hissettirdiler. 
G44: Louisa harika bir kadın ve onunla çalışmayı ve çiftlikte yardım 

etmeyi çok sevdim. İş olarak zordu, ama her gün eğlendim ve güzel 

yemekler ve harika deneyimlerle ödüllendirildim. Louisa kesinlikle organik 

tarım ve hayvanlarla çalışmam için bana ilham verdi ve bu nedenle gelecek 

yıl veterinerlik okumaya karar verdim. Bu yüzden bu aileyi herkese tavsiye 

ederim! 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışmada gönüllülerin yer aldığı, çeşitli ev ilanlarının olduğu 

workaway.info sitesi ele alınarak gönüllü turizm programlarının toplum 

temelli turizm üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda gönüllü turizm kapsamında faaliyetlere 

katılan turistlerin o bölgenin yerel halkına toplum temelli turizm 

hedeflerinden ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel gelişimine katkıda 

bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.   
Fransa’nın küçük bir kasabasında gönüllü turizme ev sahipliği yapan 

yöre halkının evlerinde kalan gönüllü turistlerin çiftlikte yardım ederek 

organik tarım ve sürdürülebilir yaşamı öğrenerek, farklı kültürleri 

tanıyarak, arkadaşlık kurarak, yerel ekonominin canlanmasına katkıda 
bulunarak fayda sağladıkları sonucuna ulaşılmıştır. World Vision (2021)’a 

göre gönüllü turizmin bireylere sağladığı faydalarla uyum gösterdiği 

görülmektedir. Bölgeye gelen turistler yerel halkın aynı zamanda 

konaklama tesisi gibi kullandıkları evlerinde kalarak, yapmış oldukları 

yerel ürünlerden satın alarak ve bölgeye özgü yemekleri yiyerek 

ekonominin canlanmasına katkıda bulunmaktadırlar. Ayrıca kısa süreli 

istihdamın sağlanmasında da destek olmaktadırlar. 
Araştırma bulgularına göre ev sahibinin gönüllüler hakkındaki 

görüşlerinde turistlerle sıkı sıkaya bağ kurmak, bilinçlendirmek ve eğitmek 
gibi sosyo-kültürel fayda sağladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Kelime bulutu 
analizine göre “birlikte” kelimesi en çok göze çarpan kelimeler arasında 

bulunmaktadır. Gönüllülerin ev sahiplerinin hayatlarındaki rollerine ilham 

verdiği görülmüştür.  Bu sonuç Tasci vd. (2013)’nin toplum temelli turizm 

hedeflerinden biri olan sosyo-kültürel hedefi doğrultusunda 

değerlendirilebilir. Ayrıca ev sahibi gönüllü turistlerle yaşadıkları 

deneyimleri hizmet sektöründe çalışan ve bu insanlara hizmet veren önceki 

deneyimlere benzetmektedir. Benzer bir sonuç Hollas, Jamal ve Woosnam 

(2021) tarafından Guatemala'da gönüllü turizme ev sahipliği yapan kahve 

çiftçilerinin bireysel öz saygısı ele alınan çalışmasında ortaya çıkmıştır.  
Elde edilen sonuçlara göre ev sahipleri çiftliklerinde çeşitli konularda 

destek alırken gönüllü turistler ise organik tarım ve sürdürülebilir yaşamı 

öğrenme fırsatı yakalamaktadır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar 

değerlendirildiğinde yardım türleri ve öğrenme fırsatları açısından 

bahçıvanlık, bina projeleri, eko projeler ile yardım, genel bakım, ev işlerine 

yardım etme, aile yemekleri yapma/pişirme, bebek bakıcılığı ve yaratıcı 

oyun, çiftlik yardımı, hayvan bakımı gibi işlerin olduğu görülmektedir. 
İstanbullu Dinçer ve Özdemir Akgül (2020)’ün yapmış oldukları 

çalışmada gönüllü turizm kapsamında faaliyetlere katılan insanlar o 

bölgenin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel gelişimine katkıda 

bulunduğu ve bu durumun aynı zamanda TTT hedefleriyle birebir 
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örtüştüğü sonucuna ulaşmışlardır. Araştırma sonuçları bu çalışmayı 

desteklemektedir.  
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ÖZET 
Çalışanlarının iş güvencesizliği algısının yüksek olduğu işletmelerin iş 

performansının düşmesi beklenen bir durumdur. İş güvencesizliği yaşayan 
çalışanların stres düzeyleri artarken hayat kaliteleri de olumsuz 
etkilenecektir. Ayrıca iş güvencesizliği ve stres yaşayan çalışanların 

işletmelerine olan duygusal bağlılığı da azalacaktır. Bu araştırmanın amacı, 

otel çalışanlarının iş güvencesizliği, iş stresi ve duygusal bağlılık algıları 

arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Bu kapsamda Antalya/Side ve 
Erzurum/Palandöken bölgelerinde bulunan 4 ve 5 yıldızlı otel çalışanları 

araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemiyle 240 
çalışandan anket tekniğiyle veri toplanmıştır. Elde edilen verilerin 
analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra korelasyon analizi 
kullanılmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda iş güvencesizliğiyle 
iş stresi arasında pozitif, iş güvencesizliğiyle duygusal bağlılık arasında 

negatif bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca iş stresiyle duygusal bağlılık 

arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: İş güvencesizliği, iş stresi, duygusal bağlılık, otel 
çalışanları. 

 
A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP OF PERCEIVED JOB 

INSECURITY, JOB STRESS AND EMOTIONAL COMMITMENT 
IN HOTEL BUSINESSES 

 
ABSTRACT  
It is expected that job performance will decrease in enterprises where job 
insecurity perception is high. While the stress levels of employees 
experiencing job insecurity will increase, their quality of life will also be 
adversely affected. Moreover, the emotional commitment of employees 
who experience job insecurity and stress will lessen. The aim of this 
research is to determine the relationships between job insecurity 
perception, job stress, and emotional commitment of hotel employees. In 



851 

this context, employees of 4 and 5 star hotels in Antalya/Side and 
Erzurum/Palandöken regions constitute the research universe. Data was 
collected from 240 employees using the survey technique with a 
convenience sampling method. In the analysis of the data, correlation 
analysis was used as well as descriptive statistics. As a result of the 
correlation analysis, it was detected that there is a positive relationship 
between job insecurity and job stress and a negative relationship between 
job insecurity and emotional commitment. In addition, a negative 
relationship was found between job stress and emotional commitment. 
Keywords: Job insecurity, job stress, emotional commitment, hotel 
employees. 

 
1. GİRİŞ 

İşsizliğin ve iş bulmada yaşanan zorluğun her geçen gün artması 
nedeniyle mevcut çalışma hayatındaki kişiler için iş hayatının devamlılığı 
önemli hale gelmiştir. İşin devamlılığı noktasında yaşanan belirsizlik ve işi 

kaybetme korkusu, çalışanların iş güvencesizliği algısının artmasına neden 
olmaktadır (Zengin ve Boran, 2019). Bu bağlamda turizm sektörünün 

maruz kalacağı belirsiz olaylar, krizler ve farklı sebeplerden dolayı 

yaşanılabilecek olumsuz durumlar, çalışanların iş güvencesizliği algısını 

değiştirebilir. 
Her ne kadar otelcilik bağlamında işgücüne olan bağlılık yoğun olsa da 

talepte yaşanabilecek dalgalanma sonucunda işletmelerin maliyet tasarrufu 

noktasında ilk olarak yaptığı uygulamaların başında işten personel çıkarma 

gelmektedir. Ayrıca çoğunlukla sektördeki istihdam yapısının 

geçici/mevsimlik olması da işe ve işletmeye olan güvenceyi azaltmaktadır.  
Bu araştırma, otel çalışanlarının algıladıkları iş güvencesizliği, iş stresi 

ve duygusal bağlılıkları arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla 

yapılmıştır.  İş güvencesizliği algısı yüksek olan çalışanların stres seviyesi 
yüksek duygusal bağlılığı düşük olmaktadır. Duygusal bağlılığın 

düşüklüğü çalışanların yönetime katılma ve amaçları gerçekleştirmede 

isteksizlik yaşaması, işe devamsızlık yapması ve işten ayrılma niyetini 

yükseltebilmektedir (Syafitri ve diğerleri, 2022). Otomasyonun az, bireysel 
iş performansının önemli olduğu otel işletmelerinde yaşanabilecek 

olumsuzluklara tedbir alınması manasında araştırmanın önemli olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca otel işletmelerinde ilgili değişkenleri bir arada 

inceleyecek olması bağlamında turizm alanına katkı sağlamaya 

çalışılacaktır. 
 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
İş güvencesizliğinin bireysel refah, örgütsel tutum ve davranışlar 

üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Radikal ekonomik değişikliklerin bir 
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sonucu olarak karşılaşılan bir durumdur. İş güvencesizliği veya işsizlik 

tehdidi olarak literatürde çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Çoğunlukla 

istenen iş sürekliliğini korumak için çaresizlik duygularını ifade eden bir 

kavramdır (De Witte, 2005). Stresin ise, birey üzerinde etkili olan ve 

davranışlarını, iş verimini ve ilişkilerini etkileyen bir kavram olduğu, 

kendiliğinden ve durduk yere oluşmayan bireyin bulunduğu çevrede oluşan 

değişimlerden etkilenmesiyle ortaya çıkan bir kavram olduğu 

belirtilmektedir (Eren, 2012). Araştırmanın son değişkeni olan duygusal 

bağlılığı Allen ve Meyer (1990) çalışanların örgüte duygusal yönden 

bağlılığını, örgütsel özdeşleşmesini, örgütte çalışmaktan hoşlanmasını ve 
örgüte katılımını ifade eden bir yaklaşım olarak belirtmektedir. 

Turizm sektöründe iş güvencesizliği konusunda yapılmış araştırmalarda 

iş güvencesizliği, işten ayrılma niyetiyle pozitif (Karacaoğlu, 2015), iş 

tatmini ve örgütsel bağlılıkla negatif ilişki gösteren (Vujičić ve diğerleri, 

2014) iş performansını negatif (Vo-Thanh ve diğerleri, 2021), örgütsel 

bağlılığı negatif ve işten ayrılma niyetini pozitif etkileyen (Özdemir Güzel 

ve Ergen, 2022), işe devamsızlık, işe geç kalma, işten erken ayrılma 
niyetini ve yeşil olmayan davranışları körükleyen bir tehdit olarak ele 
alınmıştır (Karatepe ve diğerleri, 2020). Ayrıca Deveci (2017) turizm 
alanında stresle ilgili çalışmaları incelediği araştırma sonucunda iş 

güvensizliğinin stres üzerinde etkili faktörlerden olduğunu belirtmektedir.   
Etyemez ve Aslan (2018) tarafından iş güvencesizliğinin işte var 

olamama ve kaygı düzeyi üzerinde olumlu etkisi olduğu belirtilmiştir. 

Benzer bir çalışmada turizm sektörünün kırılgan bir yapıya sahip ve krize 

açık olması nedeniyle çalışanların iş güvencesizliğine açık bir hale geldiği 

ve gelecek kaygısı yaşadığı belirtilmektedir (Tellioğlu, 2021). Ayrıca iş 

güvencesizliğinin iş yaşam kalitesi üzerinde negatif etkisinin olduğu 

Dalgıç (2020) tarafından yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Potansiyel turizm çalışanı olması beklenen turizm öğrencilerinin iş 

güvencesizliği algısına ilişkin yapılan başka bir araştırmada, algılanan iş 

güvencesizliğinin turizm sektörü algısını negatif etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır (Akpulat, 2020). İş güvencesizliği yaşayan çalışanların 

belirsizlikten ötürü maruz kaldıkları aşırı stres düzeyi, çalışanların sağlığını 

da bozabilmektedir (Küçükoğlu ve Adıgüzel, 2019). Ayrıca stres 
çalışanları sadece bireysel anlamda etkilememektedir. İş hayatında da etkili 

olan stresin örgütsel sonuçlarından bazıları işe devamsızlık, iş gücü devrini 

artması, performans düşüklüğü ve işe yabancılaşmadır (Uyanık, 2022). 
İş stresinin duygusal bağlılıkla ilişkisini ortaya koyan araştırmalarda iki 

değişkenin arasında negatif bir ilişki olduğu görülmektedir. Örneğin Uzun 
ve Yiğit (2011) tarafından yapılan araştırmada otel yöneticilerinin örgütsel 

stres düzeyi ile duygusal bağlılık arasında negatif bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Akpulat ve diğerleri (2016) turizm işletmelerinde 



853 

çalışanların stres düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları arasında negatif bir ilişki 

olduğunu tespit etmişlerdir. Serinikli (2019) tarafından otel çalışanlarına 

yönelik yapılan araştırma sonucunda çalışanların stres düzeyi ile örgütsel 
bağlılıkları arasında negatif bir ilişki olduğu belirtilmiştir. Sönmez (2021)  
tarafından yapılan araştırma sonucunda turist rehberlerinin örgütsel stres 

düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları arasında negatif bir ilişki olduğu 
belirtilmiştir.  

Özetle yapılan araştırmalar doğrultusunda iş güvencesizliği, stres düzeyi 
ve duygusal bağlılık arasında anlamlı bir ilişkinin varlığından 

bahsedilebilir. Bu kapsamda aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir. 
H1: Çalışanların algıladıkları iş güvencesizliği ile iş stresi arasında 

anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 
H2: Çalışanların algıladıkları iş güvencesizliği ile duygusal bağlılık 

arasında anlamlı ve negatif bir ilişki vardır. 
H3:  Çalışanların algıladıkları iş stresi ile duygusal bağlılık arasında 

anlamlı ve negatif bir ilişki vardır. 
 

3. YÖNTEM 
İlişkisel tarama modelinde yapılan bu araştırma, otel çalışanlarının 

algıladığı iş güvencesizliği, iş stresi ve duygusal bağlılıkları arasındaki 

ilişkilerin tespit edilmesini amaçlamaktadır. Araştırma amacına uygun 

olarak Antalya/Side ve Erzurum/Palandöken bölgelerinde bulunan 4 ve 5 
yıldızlı otellerde çalışanlar evren olarak belirlenmiştir. Veri toplama 
yöntemi olarak anket kullanılmıştır.  

Veri toplamada kullanılan anket formu 4 bölümden oluşmaktadır. İlk 

bölümde çalışanların kişisel özelliklerine yönelik dokuz soru, ikinci 
bölümde iş güvencesizliği algısını ölçmeye yönelik altı, üçüncü bölümde 

iş stresini ölçmeye yönelik yedi ve son bölümde duygusal bağlılığı ölçmeye 

yönelik altı ifade bulunmaktadır. Bu ifadeleri katılımcılar 1 Hiç 

Katılmıyorum – 5 Tamamen Katılıyorum şeklinde yanıtlamışlardır.  İş 

güvencesizliği ölçeği Probst (1998) (aktaran Önder ve Wasti, 2002) 

tarafından geliştirilmiş, Önder ve Wasti (2002) tarafından geçerliliği test 

edilmiş, iş güvencesizliği algısını ölçmek amacıyla Karacaoğlu (2015) ve 

Akpulat (2020) tarafından kullanılmıştır. İş stresi ifadeleri için Parasuman 
(1977) tarafından geliştirilen (aktaran Sosik ve Goldshalk, 2000) Sosik ve 
Goldshalk (2000) ve Erdilek Karabay (2015) tarafından da kullanılan 
ölçekten yararlanılmıştır. Duygusal bağlılık ifadeleri için Meyer ve Allen 
(1997) tarafından geliştirilmiş, (aktaran Şahin, 2007), Şahin (2007) ve 

Yıldız (2017) tarafından kullanılan örgütsel bağlılık ölçeğinin duygusal 

bağlılık boyutu kullanılmıştır.  
Araştırmanın verilerinin toplanmasında zaman, maliyet ve çeşitli 

zorluklardan dolayı evrenden örneklem alma yoluna gidilmiştir. 2022 yılı 
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Nisan ayında kolayda örneklem yöntemiyle 240 çalışana yüz yüze ve 

çevrimiçi anket uygulaması yapılmıştır. Karasar (2012) sosyal bilimlerde 
100’den aşağı olmayan örneklem sayısının temsilde yararlı olacağını 

belirtmiştir. Ayrıca çok değişkenli araştırmalarda örnek büyüklüğünün 

değişken sayısının 10 katı veya daha fazla olması tavsiye edilmektedir  

(Roscoe, 1975’den aktaran Ural ve Kılıç, 2018). Araştırmada ulaşılan 

örneklemin evreni temsili konusunda yeterli olduğu düşünülmektedir. 

Basıklık ve çarpıklık katsayılarının -1 ile +1 arasında olması nedeniyle 
verilerin normal dağılıma uygun olduğu görülmüştür (Ak, 2010). Veri 
analizinde frekans analizi, tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon analizden 
faydalanılmıştır.  

 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
4.1. Demografik Bulgular 

Tablo 1’de araştırmaya katılanların demografik özelliklerine yer 

verilmiştir. Buna göre araştırmaya katılan otel çalışanlarının % 54,2’si 

erkek, % 45,8’i kadınlardan oluşmaktadır.  Yaş dağılımlarına bakıldığında 

çoğunluğun 18-29 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Katılımcıların 

%78,8’i bekâr çalışanlardan oluşmaktadır. Eğitim düzeyi açısından 

değerlendirildiğinde çalışanların 58,7’sinin üniversite mezunu olduğu 

anlaşılmaktadır.  
Tablo 1. Demografik Bulgular 

Cinsiyet n     % Turizm Eğitimi n % 
Kadın 110 45,8 Evet 96 40 
Erkek 130 54,2 Hayır 144 60 
Yaş n % Görev/Pozisyon n % 
18-29 166 69,2 Çalışan 214 89,2 
30 ve üzeri 74 30,8 Yönetici 26 10,8 
Medeni Durum n % Çalışılan Bölüm n % 
Bekâr 189 78,8 Önbüro 22 9,2 
Evli 51 21,2 Kat Hizmetleri 28 11,6 
Maaş Durumu n % Yiye. İçe. Servisi 50 20,8 
Asgari Ücret 105 43,8 Mutfak 52 21,7 
Asgari Ücretin 

üzerinde + 
135 56,2 İdari Birimler 

88 36,7 
Eğitim Durumu n % Otel Türü n % 
İlköğretim 29 12,1 4 yıldızlı otel 63 26,3 
Lise 70 29,2 5 yıldızlı otel 177 73,7 
Önlisans 61 25,4 Otelin Yeri n % 
Lisans ve üzeri 80 33,3 Antalya 112 46,7 
Toplam    240     100 Erzurum 128 53,3 

   Toplam 240 100 
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Çalışanların %60’ının turizmle ilgili eğitim almadıkları görülmektedir. 

Çalışılan bölüm açısından değerlendirildiğinde çalışanların %9,2’si 

önbüro, %11,6’sı kat hizmetleri, % 20,8’i yiyecek içecek servisi, % 21,7’si 

mutfak ve %36,7’si idari birimlerde çalışmaktadır.  Çalışanların %53,3’ü 

Erzurum Palandöken’deki otellerde, % 46,7’si Antalya Side’deki otellerde 

çalışmaktadır.  
 

4.2. İş Güvencesizliği, İş Stresi ve Duygusal Bağlılığa İlişkin Bulgular  
Tablo 2’de otel çalışanlarının algıladıkları iş güvencesizliği, iş stresi ve 

duygusal bağlılıklarına ilişkin ortalama düzeyleri, güvenilirlik ve 

korelasyon analizi bulguları verilmiştir. Buna göre çalışanların iş 

güvencesizliği ortalamasına bakıldığında (x̄=3,12) olduğu görülmektedir. 
Çalışanların iş stresi algıları ortalama düzeyinin iş güvencesizliğine göre 

yükseldiği görülmektedir (x̄=3,40). Son olarak çalışanların duygusal 

bağlılık seviyesinin düşük olduğu (x̄=2,69) belirtilebilir. Ölçeklerin 

güvenilirliklerine bakıldığında iş güvencesizliği ölçeğinin oldukça 

güvenilir, iş stresi ölçeğinin yüksek derecede güvenilir ve duygusal bağlılık 

ölçeğinin ise düşük güvenilir düzeyde olduğu görülmektedir. Güvenilirlik 

aralıklarının değerlendirilmesinde Kayış (2010) tarafından belirtilen 

aralıklar referans alınmıştır. 
Tablo 2. İş Güvencesizliği, İş Stresi ve Duygusal Bağlılığa İlişkin Ortalama, 
Güvenilirlik ve Korelasyon Analizi Bulguları (n=240) 

 Değişkenler α x̄ s.s. 1 2 3 
1 İş Güvencesizliği* 0,696 3,12 0,87 -   
2 İş Stresi 0,868 3,40 1,04 0,384** -  
3 Duygusal Bağlılık* 0,529 2,69 0,69 -0,264** -0,494** - 

*Ölçeklerdeki ters ifadelere yeniden kodlama yapılmıştır.  **p<0,01. 
 
Korelasyon analizi sonuçlarına bakıldığında iş güvencesizliği ile iş 

stresi arasında pozitif ve orta düzey bir ilişkinin varlığından bahsedilebilir 

(r=0,384, p=0,000). İş güvencesizliği ile çalışanların duygusal bağlılıkları 

arasında negatif ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir (r=-
0,264, p=0,000).  Son olarak iş stresi ile duygusal bağlılık arasında negatif 

ve orta düzey ilişkinin varlığından bahsedilebilir (r=-0,494, p=0,000). 
Pearson korelasyon katsayısının değerlendirilmesinde Cohen (1992) 
tarafından belirtilen aralıklar referans alınmıştır. Bu sonuçlardan hareketle 
H1, H2 ve H3 hipotezleri kabul edilmiştir.  
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Küreselleşme ve rekabet düzeyinin artması işletmeleri sosyal ve 

ekonomik açıdan zorlamakta, bu bağlamda işletmeler küçülme, yeniden 

yapılanma, esnek çalışma, dış kaynak kullanma gibi uygulamalara 
gitmektedir. Bu durumun sonucunda işletmelerle çalışanlar arasında olan 
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psikolojik sözleşme varlığını yitirmiş, temel iş gücü dışında çalışanların iş 

güvencesi garantisi ortadan kalkmıştır. Yaşanan belirsizlik, kriz, ekonomik 

durgunluk, artan işsizlik, performans baskısı gibi unsurlar bireyin işini 

kaybetme riskini arttırmıştır. Bu durum iş güvencesizliği konusunun ele 

alınmasını gerektirmiştir  (Çakır, 2007; Dığın ve Ünsar, 2010). Ayrıca 

geçici bir işte çalışanların işleriyle ilgili sürekli bir belirsizlik yaşadığı ve 

belirsizliğin iş güvencesizliği duygusunun oluşmasında kilit role sahip 
olduğu belirtilmektedir (Vujičić ve diğerleri, 2014). Bu olumsuz 
durumların en fazla yaşandığı ve etkilediği sektörlerin başında turizm 
sektörü gelmektedir. Çalışanların aniden ve beklenmedik bir şekilde işsiz 

kalmasının yaşattığı psikolojinin dışında, her an işsiz kalabilme kaygısını 

yaşayan kişilerin hayatı tüm manasıyla olumsuz etkilenecektir (Yüce-Selvi 
ve Sümer, 2018). 

Bu araştırmada otel çalışanlarının algıladıkları iş güvencesizliği, iş stresi 

ve duygusal bağlılık düzeyleri ve aralarındaki ilişkinin varlığı ele 

alınmıştır. Katılımcıların iş güvencesizliği algısının orta düzeyde olduğu 

belirtilebilir. Algılanan iş güvencesizliği ortalama düzeyinin Karacaoğlu 

(2015), Etyemez ve Aslan (2018), Akpulat (2020) çalışmalarıyla benzer 

sonuçlar gösterdiği gözlenmiştir. Aynı şekilde algılanan iş stresi düzeyinin 

orta seviyede olduğu söylenebilir. Bu sonuç Sönmez’in (2019) çalışmasıyla 

örtüşmektedir. Turizm sektör olarak çalışanların müşteriyle yüz yüze 

iletişimin yoğun olduğu ve doğrudan emeğe dayalı bir sektördür. Bu 

ilişkiyi etkileyen önemli değişkenlerden birisi çalışanların stres 

seviyeleridir. Stresle baş edilemediğinde örgütsel bağlılığın azalması 

muhtemeldir (Şahin, 2014). Son olarak katılımcıların işletmelerine düşük 

düzeyde duygusal bağlılıkları olduğu görülmektedir.  
Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiler değerlendirildiğinde, iş 

güvencesizliğinin iş stresiyle pozitif, duygusal bağlılıkla negatif ilişkisi 

olduğu, iş stresiyle duygusal bağlılık arasında negatif bir ilişki olduğu 

görülmektedir. Bu çalışmanın bulguları literatürdeki pek çok çalışmayla 

örtüşmektedir. Üngüren ve Arslan (2022) iş güvencesizliğiyle stres 

arasında pozitif ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. İş güvencesizliği ve 

duygusal bağlılık arasında Ünsal-Akbıyık ve diğerleri, (2012) ve Syafitri 
ve diğerleri (2022) tarafından negatif ilişki olduğu belirtilmiştir. 
Araştırmanın son bulgusu olan iş stresiyle duygusal bağlılık arasında 

negatif ilişki olduğuna ilişkin sonuç literatürdeki birçok çalışma tarafından 

desteklenmektedir (Uzun ve Yiğit, 2011; Serinikli, 2019). 
İş güvencesizliği algısı örgütsel olarak pek çok çıktıyı olumsuz 

etkileyecektir. Çalışanların algıladığı iş güvencesizliği sonucunda tepki 

geliştirmesi normal bir durumdur (Günalan, 2019). Araştırma 

sonuçlarından hareketle otel yöneticilerine yönelik bazı öneriler 

sunulabilir. Örneğin çalışanların iş ve kariyerlerine faydası olacak şekilde 
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geliştirilmesi iş güvencesizliğinin olumsuz sonuçlarını azaltmak için 
kullanılabilir.  Çalışkan ve Özkoç (2020) çalışanların kariyerlerinin 

desteklenmesinin istihdam algısının güçlenmesini sağlayacağını, bu yolla 

iş güvencesizliği algısını düşüreceğini belirtmiştir.  
İş güvencesizliği algısının nedenlerinden birisi de iş gören devir hızının 

yüksekliğidir. Turizmin işgören devir hızının yüksek olduğu bir sektör 

olması ve bu durumun çalışanın kendisinden veya işletmeden 

kaynaklanabileceği unutulmamalıdır (Unur ve diğerleri, 2019). Polat ve 
Gürbüz (2020) iş güvencesizliğinin azaltmasında yasal düzenlemelerin 

etkili olduğunu ancak işletmelerde iletişim kanallarının açık hale 
getirilmesi ve örgütsel adaletin sağlanmasının da bu sürece katkı 

sağlayacağını belirtmiştir. İyi bir örgüt içi iletişim ve adil bir iş ortamı 

örgütsel stres seviyesini azaltırken, duygusal bağlılığı da arttırabilir.  
Ayrıca örgütsel stresi azaltıcı uygulamalar işletmelere önerilebilir 
(Sönmez, 2019). Duygusal bağlılığı arttırıcı uygulamalardan yararlanmak 
yine bu kapsamda önerilebilir. 

Otel işletmelerinde bireysel iş performansının ve verimliliğin önemli 

olması nedeniyle iş stresini yükselten ve duygusal bağlılığı düşüren 

unsurların ortadan kaldırılması son derece önemlidir (Serinikli, 2019; Kara 

ve Özdemir, 2020). Ayrıca Akpulat (2020) turizm sektöründe müşteri 

memnuniyetinin öncelikli olarak çalışana bağlı olduğunu belirtmiştir. İş 

güvencesine sahip, stres düzeyi düşük ve duygusal bağlılığı yüksek olan 

çalışanların iş memnuniyetleri de yüksek olacaktır. Çalışan 

memnuniyetinin sağlanması memnun müşterileri de beraberinde 

getirecektir.  
Araştırmanın kısıtlarına gelindiğinde, ilk kısıt araştırmanın sadece iki 

bölgeyi, 240 çalışanı kapsamasıdır. Araştırma sorusunun nicel yöntemlerle 

çözümlenmesine gidilmiştir. Ele alınan konuların farklı sonuçları 

olabileceği unutulmamalı ve gelecekteki araştırmada konu daha 

derinlemesine ve karma yöntemlerle incelenmelidir.  
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ÖZET 
Covid-19 Pandemisi, dünya üzerindeki pek çok ülkede yaşamı durma 

noktasına getiren küresel çapta bir kriz meydana getirmiştir. Birebir insan 

ilişkilerinin ve sosyal temasın öncelikli olduğu turizm ve yakından 

bağlantılı sektörlerde de pandeminin sosyal ve ekonomik etkileri 

yaşanmıştır. Seyahat serbestisinin virüsün yayılma sebebi olarak kabul 

edilmesi, sınırların kapatılmasına neden olmuş, ülkeler ve şehirlerarası 

dolaşım sınırlandırılmıştır. Alınan önlemlere rağmen hastalığa yakalanan 

kişilerde tecrit-karantina uygulamaları insanlar üzerinde artan psikolojik 

baskıya sebep olmuştur. Bu araştırmanın amacı Covid-19 korkusunun 
turizm çalışanlarının iş tatmini ve yaşam doyumu üzerine etkisini tespit 

etmektir. Araştırma evrenini Antalya’daki beş yıldızlı otel çalışanları 

oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yönteminden faydalanılmış, 

veriler anket tekniğiyle toplanmıştır. Araştırma verileri SPSS 25.0 paket 

programında frekans, güvenirlik, faktör, korelasyon ve regresyon 

analiziyle test edilmiştir. Analiz sonucunda Covid-19 korkusu ve alt 
boyutlarının turizm çalışanlarının iş tatmini ve yaşam doyumunu negatif 
yönde etkilediği belirlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Covid-19 korkusu, iş tatmini, yaşam doyumu. 

 
THE EFFECT OF TOURISM EMPLOYEES' FEAR OF 

COVID-19 ON JOB AND LIFE SATISFACTION: A FIELD 
STUDY 

 
ABSTRACT 
The Covid-19 Pandemic has created a global crisis that has brought life to 
a standstill in many countries around the world. The social and economic 
effects of the pandemic have also been experienced in tourism and closely 
related sectors, where one-to-one human relations and social contact are a 
priority. Accepting the freedom of travel as the cause of the spread of the 
virus has caused the borders to be closed, and international and intercity 
circulation has been limited. Despite the measures taken, isolation-
quarantine practices in people who contracted the disease caused increased 
psychological pressure on people. The aim of this research is to determine 
the effect of fear of Covid-19 on job satisfaction and life satisfaction of 
tourism workers. The population of the research consists of employees of 
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five-star hotels in Antalya. Quantitative research method was used in the 
research and data were collected by questionnaire technique. Research data 
were tested with frequency, reliability, factor, correlation and regression 
analysis in SPSS 25.0 package program. As a result of the analysis, it was 
determined that the fear of Covid-19 and its sub-dimensions negatively 
affect the job satisfaction and life satisfaction of tourism employees. 
Keywords: Covid-19 fear, emotional labour, employee performance, job 
satisfaction, life satisfaction. 

 
1. GİRİŞ 

Aralık 2019’da Çin’de başlayan ve 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs Salgını (WHO, 

2020),  başladıktan kısa bir süre sonra tüm dünyayı etkisi altına alacak 

şekilde yayılmıştır. Çalışma hayatında önemli değişikliklere neden olan 
salgınla beraber işletmeler çalışma koşullarını pandemi şartlarına göre 

düzenleyebilmek için ilave tedbirler almak zorunda kalmışlardır ve hatta 

pandeminin yoğun olduğu dönemlerde çalışmalarına ara vermişlerdir.  
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin 

(2021) açıklamalarına göre, Eylül 2022 tarihi itibariyle tüm dünyada 615 
milyondan fazla doğrulanmış vaka ve 6 milyondan fazla ölüm 

gerçekleşmiştir. Türkiye’de ise doğrulanmış vaka sayısı yaklaşık 17 
milyon, kayıp sayısı ise yaklaşık 100 bin dolaylarındadır. 

Her ne kadar aşı çalışmaları sonuç verse de bütün dünyayı etkisi altına 

alan Covid-19’un, kesin tedavisine yönelik belirsizlik hâlihazırda devam 
etmektedir. Vaka ve ölüm haberleri insanları kaygıya sevk etmiş ve hatta  

Covid-19 fobisi (koronafobi); depresyon, genel anksiyete, ölüm 

anksiyetesi, intihar düşüncesi ve aşırı umutsuzluk gibi ruhsal sağlık 

sorunlarıyla ilişkilendirilmiştir (Lee vd., 2020: 11). Virüsün yayılmasının 

önüne geçmek için hükümetlerin aldığı önlemler ülke ekonomilerini 

olumsuz etkilemiş, üretim hacmi daralmış ve milyonlarca çalışan gelir 

kaybına uğramıştır (Bulut ve Pınar, 2020: 223).  
Belki de krizden en çok etkilenen turizm sektörü çalışanlarının 

yaşadıkları Covid-19 korkusunun, iş ve yaşam tatminlerine etkisini konu 

alan bu araştırmada teorik çerçeve, araştırma metodolojisi ve sonuçlarına 

yer verilmiştir.   
 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
COVID-19 Pandemisi, Dünya üzerindeki pek çok ülkede yaşamı durma 

noktasına getiren küresel çapta bir kriz meydana getirmiştir (Yurdakul vd., 
2020: 3). Asgari yaşam koşullarını sağlamakta güçlük çeken insanlarda 
psiko-somatik, sosyal-duygusal, bilişsel ve davranışsal tepkiler 
görülmüştür (Çaykuş ve Çaykuş, 2020: 7).  
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Birebir insan ilişkilerinin ve sosyal temasın öncelikli olduğu turizm ve 

yakından bağlantılı sektörlerde de pandeminin sosyal ve ekonomik etkileri 

yaşanmıştır. BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) uluslararası turizm ve 
yakından bağlantılı sektörlerinin 2020 ve 2021’de tahmini 4 trilyon dolar 

kayıp yaşadığını belirtmiştir (UNWTO, 2022). Uzun vadede beklenense 
ülke ekonomilerinde etkileri uzun süre hissedilebilecek türden zararlar 

oluşturacağı ve turizm sektörünün de bu zararlardan doğrudan olumsuz bir 

şekilde etkileneceği yönündedir (Acar, 2020: 22).  
Seyahat serbestisinin virüsün yayılma sebebi olarak kabul edilmesi, 

sınırların kapatılmasına neden olmuş ülkeler ve şehirlerarası dolaşım 

sınırlandırılmıştır. Alınan önlemlere rağmen hastalığa yakalanan kişilerde 

tecrit-karantina uygulamaları insanlar üzerinde artan psikolojik baskıya 

sebep olmuştur (Elbay vd., 2020: 5; Yakut vd., 2020 3).  
Türk literatüründeki araştırmalar incelendiğinde konunun son 3 yıl 

içinde çok farklı açıdan ve çok farklı sektörde fakat belirli farkla özellikle 

sağlık sektöründe ele alındığı görülmektedir. Çalışma ile bağlantılı olarak 

Covid-19, iş tatmini ve yaşam doyumu kapsamında yapılan literatür 

incelemesi sonucunda Akar ve Bekar (2021) devlet hastanesinde görev 

yapmakta olan 350 hemşire ile yaptıkları araştırmada işin anlamlılığına 

yönelik çalışan algısının iş performansı üzerinde olumlu etkisi olduğu 

sonucuna ulaşmışlar ve bu ilişkide Covid-19 korkusunun düzenleyici, iş 

tatmininin ise aracı role sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Yiğitol ve 

Büyükmumcu (2021) Covid-19 korkusu, kişilik özellikleri, iş performansı 

ve işten ayrılma niyeti arasındaki yordayıcı ilişkileri tespit ettikleri 
araştırmalarında Covid-19 korkusunun işten ayrılma niyetini etkilediği 

ancak iş performansına anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna 

ulaşmışlardır. Ayrıca Covid-19 korkusunun çalışanların nevrotik ve 

sorumluluk kişilik özellikleri ile kuvvetlendiği belirlenmiştir. Keten Edis 

ve Keten’in (2022) 227 sağlık çalışanının katılımıyla yaptıkları çalışmada 

pandemi döneminde sağlık çalışanlarında iş tatmini ve yaşam doyumunun 

orta düzeyde olduğu görülmüştür. Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma 

puanları orta, kişisel başarı puanları düşük düzeydedir. Özdemir ve 

Arpacıoğlu (2020), sağlık arama davranışı ile koronavirüs korkusu arasında 

pozitif yönlü bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Araştırmada sağlık algısı 

ile koronavirüs korkusu arasında ise negatif yönlü bir ilişki görülmüştür. 

Başka bir çalışmada Duman (2020), Covid-19 korkusu ile belirsizliğe 

tahammülsüzlük arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu belirlemiştir. 

Araştırmada Covid-19 korkusunun ileriye yönelik kaygı ve engelleyici 

kaygı düzeyi ile pozitif yönlü bir ilişkide olduğu da saptanmıştır. Son 

olarak Mavi ve Yeşil (2021) Covid-19 korkusunun duygusal emek, çalışan 

performansı, iş tatmini ve yaşam doyumu üzerine etkisini sorguladıkları 

araştırmalarında sosyal faktörlerin yüzeysel davranışı, psikolojik 
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faktörlerin ise çalışan performansını negatif yönde etkilediğini 

belirlemişlerdir.  
Turizm sektöründeki aynı değişkenleri ele alan araştırmaların azlığı 

dikkat çekmekle beraber Özdemir Güzel (2021) araştırması sonucunda 

sürecin çalışanlar açısından ekonomik sıkıntı yarattığı, iş güvencesizliği 

kapsamında tehdit oluşturduğu, sektör değişikliği ve kişisel gelişim 

konusunda ise fırsat yarattığı sonucuna ulaşmıştır. Özel ve arkadaşları ise 

(2021) yaptıkları araştırmada Covid-19 sonrası sağlık ve güvenlik 

uygulamalarının örgüte uyumu ve iş gören performansını pozitif yönde 

anlamlı etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 
Özellikle emek yoğun sektör olan turizm sektöründe hizmeti müşteriye 

doğrudan sunan çalışanlar, işletme açısından rekabet üstünlüğü sağlayacak 
olan baş aktörlerdir. Sunulan hizmetin kalitesi ve bunun sürdürülebilirliği, 

müşteri memnuniyeti ve sadakati, müşteriyle birebir iletişim halinde olan 

iş görenlerin sahip oldukları donanıma ve verimliliklerine bağlıdır. 

Salgının yol açtığı talep şoklarının turizm sektöründe istihdam ve gelir 

kayıplarına yol açması kaçınılmaz görünmekte (Bahar ve İlal, 2020), bu 

değişkenlere rağmen sektörde yer alan ve fark yaratmak adına ön plana 

çıkan insan faktörünün iş tatmini ve yaşam doyumu tam da bu noktada 
önem kazanmaktadır. Literatürde iş ve yaşam doyumuna etki eden 

faktörleri sorgulayan, artırılması için öneriler sunan pek çok çalışma yer 

almaktadır. Bu anlamda son 2,5 yılda insanların yaşam şartlarında ani 

değişikliklere sebep olan Covid-19 korkusunun turizm çalışanlarının iş ve 

yaşam doyumlarına etkisini sorgulamayı amaçlayan bu araştırmada Covid-
19 korkusunun, iş tatmini ve yaşam doyumunu etkileyeceği varsayımında 

bulunulmuş ve araştırma hipotezleri aşağıda sıralanmıştır.  
H1. Turizm çalışanlarının Covid 19 korkusu puanları ile iş tatmin düzeyleri 
arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişki vardır. 

H1a. Turizm çalışanlarının psikolojik faktör puanları ile iş tatmin 
düzeyleri arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişki vardır. 
H1b. Turizm çalışanlarının psiko-somatik faktör puanları ile iş tatmin 
düzeyleri arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişki vardır. 
iş tatminini negatif yönde etkiler.  
H1c. Turizm çalışanlarının ekonomik faktör puanları ile iş tatmin 
düzeyleri arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişki vardır. 
H1d. Turizm çalışanlarının sosyal faktör puanları ile iş tatmin düzeyleri 
arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişki vardır.  

H2. Turizm çalışanlarının Covid 19 korkusu puanları ile yaşam doyum 
düzeyleri arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişki vardır.  

H2a.  Turizm çalışanlarının psikolojik faktör puanları ile yaşam doyum 
düzeyleri arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişki vardır.  
H2b. Turizm çalışanlarının psiko-somatik faktör puanları ile yaşam 
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doyum düzeyleri arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişki vardır. 
H2c. Turizm çalışanlarının ekonomik faktör puanları ile yaşam doyum 
düzeyleri arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişki vardır. 
H2d. Turizm çalışanlarının sosyal faktör puanları ile yaşam doyum 

düzeyleri arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişki vardır. 
 

3. YÖNTEM 
Araştırma örneklem grubunu Antalya’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel 

çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma öncesi araştırmacılardan ölçek 

kullanım izinleri ve “Etik Kurul Onayı” alınmıştır. Nicel araştırma yöntemi 
kullanılan araştırmada, veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Dört 
bölümden oluşan anket formunun birinci bölümünde yaşam doyumu, ikinci 

bölümünde iş doyumu, üçüncü bölümünde otel çalışanlarının Covid-19 
korkusu son bölümde ise sosyo-demografik özellikleri ölçen sorular 
bulunmaktadır.  

Araştırma evrenini Antalya’daki beş yıldızlı otel çalışanları 

oluşturmaktadır. Evrenin tam sayısına ulaşmak mümkün olmamıştır. Fakat 
örneklemin kabul edilebilir asgari büyüklükte olduğu düşünülmektedir.  

18 otelde çeşitli departmanlarda çalışan personele kolayda örneklem 

yöntemi ile 431 anket uygulanmış ve 44 tanesi çeşitli nedenlerle 

değerlendirme dışında tutularak 387 anket formu analizlere dâhil 

edilmiştir. Veriler, 27 Aralık 2021- 31 Ocak 2022 tarihleri arasında 

toplanmıştır. 
Araştırmada Covid-19 Korkusu Ölçeği, İş Tatmini Ölçeği ve Yaşam 

Doyumu Ölçeği kullanılmıştır.  
Covid-19 Korkusu Ölçeği: Araştırmada Arpacı ve arkadaşlarının (2020) 

geliştirdiği 20 ifade ve 4 alt boyuttan oluşan Covid-19 Korkusu Ölçeği 
kullanılmıştır. Psikolojik faktörler alt boyutu 6, psiko-somatik faktörler 5, 

ekonomik faktörler 4 ve sosyal faktörler alt boyutu 5 ifadedir.  
İş Tatmini Ölçeği: Brayfield ve Rothe (1951) tarafından geliştirilen 

ölçek, Judge vd. (2000) tarafından 5 ifadeli kısa forma dönüştürülmüş ve 

Başol ve Çömlekçi tarafından Türkçeye uyarlanmıştır (2020).  
Yaşam Doyumu Ölçeği: Araştırmada Diener ve arkadaşları (1985) 

tarafından geliştirilen, tek faktörlü yapı altında toplam 5 maddeden oluşan 

Yaşam Doyumu Ölçeği”nin (YDÖ) Dağlı ve Baysal tarafından (2016) 

Türkçeye uyarlanmış formu kullanılmıştır. 
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4. BULGULAR 
4.1. Güvenilirlik Analizi ve Sonuçları 

 
  (α) 

Covid-19 Korkusu ,838 
Psikolojik ,864 

Psiko-Somatik ,892 
Ekonomik ,921 

Sosyal ,881 
İş Tatmini ,862 
Yaşam Doyumu ,989 

 
Sonuçlar ölçeklerin güvenilir düzeyde olduğunu göstermektedir. 
 

4.2. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 
  f % 

Cinsiyet 

Kadın 184 47,5 

Erkek 203 52,5 

Toplam 387 100,0 

 
Eğitim 

İlköğretim 80 20,7 

Lise 138 35,7 

Üniversite 123 31,8 

Lisansüstü 46 11,8 

Toplam 387 100,0 

Yaş Grubu 

18-30 122 31,5 

31-50 203 52,5 

51+ 62 16,0 

Toplam 387 100,0 

Çalışılan bölüm 

Kat Hiz. 106 27,4 

Ön Büro 78 20,2 

Yiy-İçecek 102 26,4 

Güvenlik 86 22,2 

Animasyon 15 3,8 

Toplam 387 100,0 

Medeni Durum 

Evli 251 64,9 

Bekar  136 35,1 

Toplam 387 100,0 

İşletmede çalışma 

süresi 

5 yıldan az 142 36,7 

5-10 yıl 178 46,0 

11-15 yıl 35 9,0 

16 yıl+ 32 8,3 

Toplam 387 100,0 

Düşük 138 35,7 
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Gelir Düzeyi 

Algısı 

Orta 207 53,5 

Yüksek  42 10,8 

Toplam 387 100,0 

 Üst Düzey 

Yönetici 
12 3,1 

Statü Orta Düzey 

Yönetici 
72 18,6 

 Personel 303 78,3 

 Toplam 387 100,0 

 
4.3. Faktör Analizi Bulguları 

 
Faktör Adı İfadeler Faktör 

Yükleri 
 

(α) 
Açıklana
n Toplam 
Varyans 

K
M
O 

Barlett P 

 PF 1 ,821      

Psikolojik 
Faktörler 

PF 2 ,739      

 PF 3  ,851 ,864 23,371    

 PF 4  ,765      

 PF 5 ,871      

 PF 6 ,624      

 PS 1  ,821      

Psiko- 
Somatik 

PS 2 ,954      

Faktörler PS 3 ,831 ,892 16,825    
 PS 4  ,972      
 PS 5 ,923      

                                                                                           ,827 2592,6
25 

,000 

 EF 1 ,853    

Ekonomik 
Faktörler 

EF 2 ,842 ,921 16,008  

 EF 3 ,847    
 EF 4 ,932    

 SF 1. ,717    

Sosyal 
Faktörler 

SF 2 ,784    

 SF 3 ,815 ,881 19,117  

 SF 4 ,829    

 SF 5 ,807    

Kaiser-Meyer-Olkin (0,82) ve Barlett Küresellik Testi değerlerinin  

(X2=2592,625; p<.0,000) anlamlı olduğu görülmektedir.  
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4.4. Korelasyon Analizi Bulguları 
 

  C
ov

id
-

19
 k

or
ku

su
 

Ps
ik

ol
oj

ik
 

F
ak

tö
rl

er
 

Ps
ik

o-
So

m
at

ik
 

F
ak

tö
rl

er
 

E
k
o

n
o

m
ik

 F
ak

tö
rl

er
 

S
o

sy
al

 F
ak

tö
rl

er
 

İş
 T

at
m

in
i 

Y
aş

am
 D

o
y
u

m
u
     

Covid-19 korkusu  1 
  Psikolojik   - 1 

Psiko-Somatik   - - 1 

Ekonomik  - - - 1 

Sosyal   - - - - 1 

İş Tatmini  -0,76* -0,74* -0,72* -0,80* -0,75* 1 

Yaşam Doyumu  -0,82* -0,79* -0,83* -0,81* -0,83* 0,64 1 

Ortalama  3,23 3,18 3,21 3,62 3,38 2,63 2,78 

S.S.  0,79 0,87 0,83 1,21 0,82 0,74 0,77 

* 0.05 düzeyinde anlamlı korelasyon  

Farklı düzeylerde olmakla birlikte Covid-19 korkusu ve alt bileşenleri 

ile iş tatmini ve yaşam doyumu arasında negatif yönde ve kuvvetli bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre iş görenlerin Covid-19 korkusu 
arttıkça iş ve yaşam doyum oranları düşmektedir. Covid-19 korku 
düzeyindeki 1 birimlik artış iş tatminini %76, yaşam tatminini %82 

azaltmaktadır. 
 
4.5. Çoklu Regresyon Analizi Bulguları 

Çalışmanın bu bölümünde Covid-19 korkusunun (bağımsız değişkenler) 

iş tatmini ve yaşam doyumu (bağımlı değişkenler) üzerindeki etki düzeyini 

tespit edebilmek için regresyon analizi yapılmıştır.  
 

Model 
Bağımsız 

Değişken 
B 

St. 
Hata 

t P R ∆R2 F 

 Sabit         -0,274 0,218 -1,265 0,000* 0,674 0,648 840,815 

 Covid-18 
korkusu 

-0,844 0,042 -27,808 0,000*    

 Sabit -0,745 0,160 -4,487 0,000* 0,870 0,724 458,012 
 Psikolojik  -0,797 0,028 -21,448 0,000*    

 
Sabit -0,872 0,128 -7,814 0,000* 0,847 0,788 741,704 

İş 

Tatmini  

 

Psiko-
Somatik  

-0,780 
0,051 -25,454 0,000*    

 Sabit -1,715 0,175 -8,415 0,000* 0,788 0,747 545,245 
 Ekonomik -0,657 0,058 -12,088 0,000*    

 Sabit -0,704 0,127 -5,878 0,000* 0,848 0,785 707,485 
 Sosyal  -0,882 0,062 -24,705 0,000*    

*p<0,05 
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Genel Covid-19 korkusu ve alt bileşenlerinin iş tatmini üzerinde anlamlı 

bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bağımlı değişken olan iş tatminini 

açıklamada tüm alt boyutların yüksek düzeyde ve negatif yönlü etkili 

olduğunu söylemek mümkündür. Psikolojik faktörlerin toplam varyansa 
etkisi %72 iken, psiko-somatik faktörlerin ve sosyal faktörlerin %78, 
ekonomik faktörlerin ise %74 etki ettiği görülmektedir. Genel Genel 
Covid-19 korkusunun iş tatminini açıklamadaki etki düzeyi ise %64’tür. 

Bu sonuçlardan hareketle araştırmanın birinci hipotezi kabul edilmiştir. 
 

Model 
Bağımsız 

Değişken 
B 

St. 
Hata 

t P R R3 F 

 Sabit -0,124 0,148 -1,322 0,000* 0,874 0,748 838,812 

 Covid-18 
korkusu 

-0,834 0,043 -37,808 0,000*    

 Sabit -0,702 0,170 -4,487 0,000* 0,780 0,734 428,013 

 Psikolojik  -0,847 0,048 -31,448 0,000*    

 
Sabit -0,883 0,138 -7,814 0,000* 0,847 0,801 741,704 

Yaşam 

Doyumu  

 
Psiko-Somatik -0,880 0,041 -32,424 0,000*    

 Sabit -1,808 0,183 -8,412 0,000* 0,788 0,748 142,342 
 Ekonomik  -0,827 0,047 -13,088 0,000*    

 Sabit -0,804 0,137 -2,878 0,000* 0,848 0,682 707,482 

 Sosyal  -0,783 0,043 -34,702 0,000*    

*p<0,05 

Yapılan analiz sonrası genel Covid-19 korkusu ve alt bileşenlerinin 

yaşam doyumu üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Bağımlı değişken olan yaşam doyumunu açıklamada tüm alt boyutların 

yüksek düzeyde ve negatif yönlü etkili olduğunu söylemek mümkündür. 

Psikolojik faktörlerin toplam varyansa etkisi %73 iken, psiko-somatik 
faktörlerin %80, ekonomik faktörlerin %74, sosyal faktörlerin ise %68, etki 

ettiği görülmektedir. Genel Covid-19 korkusunun iş tatminini 
açıklamadaki etki düzeyi ise %74’tür. Bu sonuçlardan hareketle 

araştırmanın ikinci hipotezi kabul edilmiştir. 
 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu araştırmada Covid-19 korkusu, iş tatmini ve yaşam doyumu konuları 

ele alınarak Covid-19 korkusunun turizm çalışanlarının iş tatmini ve yaşam 

doyumu üzerine etkisi test edilmiştir. Araştırma verileri frekans, 

güvenirlik, faktör, korelasyon ve çoklu regresyon analiziyle test edilmiştir. 

Yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda psikolojik, psiko-somatik, 
psikolojik ve ekonomik faktörlerin iş tatmini ve yaşam doyumunu 

etkilediği görülmüştür. Covid-19 korkusu boyutlarının iş tatmini ve yaşam 
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doyumunu etkileyeceği yönündeki beklenen sonuçların teyit edildiği 

görülmüştür.  
Önceki bölümde üzerinde durulan araştırma sonuçlarıyla paralel olarak 

Covid-19 salgınının salgın fobisine (koronafobi); depresyona, genel 
anksiyete düzeyine, ölüm anksiyetesine, intihar düşüncesi ve aşırı 

umutsuzluğa yol açtığı düşünüldüğünde (Lee vd., 2020: 11) işletmelerin 

uygulamaya koyacakları sağlık ve güvenlik uygulamalarının çalışanlara 
pek çok açıdan olumlu yansıyacağını belirtmek mümkün görünmektedir. 

Covid-19’un, turizm sektöründe tanımların yeniden yapılmasına, pek çok 

sürecin yeniden gözden geçirilmesine ve dengelerin alt üst olmasına neden 

olduğu görülmektedir. İşletme açısından rekabet üstünlüğü sağlayacak baş 

aktörler olan çalışanların duygu durum sonuçlarının sunulan hizmetin 
kalitesine ve bunun sürdürülebilirliğine, müşteri memnuniyeti ve 

sadakatine yansıyacağı düşünüldüğünde sürecin olumsuz sonuçlarının 

gözden geçirilip önlem alınmasında fayda olduğunu söylemek 

mümkündür.  
Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacıya 

genelleştirilebilir sonuçlar sunması ve farklı gruplar arasında 

karşılaştırmaya fırsat vermesi açısından yardımcı olan bu yöntemin 
mükemmel nitelik ve sayıda örneklem alma güçlüğü ve ölçme aracının 

önyargıyı yansıtma ihtimali gibi sınırlılıkları vardır. Ayrıca Covid-19 
korkusu, yaşam doyumu ve iş tatmini nesnel olarak değerlendirilmesi güç 

olan bir kavramlardır ve kişiyi kendi beyanına dayalı ölçüm araçları ile 

değerlendiriyor olmanın sınırlılığını taşımaktadır. Yapılan araştırmanın 

bulguları ve kullanılan ölçeklerin güvenilirliği örneklem grubunda yer alan 

kişilerin verdikleri yanıtlar ile sınırlıdır (Yücel, 2020). Gelecekteki 
çalışmalarda farklı analiz yöntemleri kullanılabilir, örneklem sayısı 

artırılabilir ya da farklı örneklem grupları üzerinde çalışılabilir. Konuyu 
farklı sektörlerdeki örneklem gruplarıyla ele almak sektörler arasında 

karşılaştırma yapma fırsatı ortaya çıkaracaktır. 
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı restoranda çalışan personellerin üretim maliyetlerine 

bakış açısını ortaya koymaktır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerine göre 

kurgulanmıştır. Bu bağlamda Eskişehir’de faaliyet gösteren turizm işletme 

belgeli 1. Sınıf bir restoranın çalışanları ile görüşülmüştür. Çalışanlara yarı 

yapılandırılmış görüşme formunda bulunan sorular sorulmuştur. Verilerin 
analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.  Çalışmanın sonucunda 

ise personelin çoğunun değişken ve sabit maliyetleri bilmediği, maliyet 

unsuru olarak sadece malzeme maliyetini belirttikleri ortaya çıkmıştır. 

Çalışanların çoğu yaptıkları işin maliyet oluşturabileceğini ifade 

etmemiştir. Çalışanların genel üretim maliyetleri hakkında bilgi sahibi 

olmadıkları da çalışmanın bir diğer sonucudur.  
Anahtar Kelimeler: Malzeme maliyeti, işçilik maliyeti, genel üretim 

maliyeti, restoran çalışanları, yiyecek içecek işletmeleri. 

EVALUATION OF EMPLOYEES' INFORMATION ON THE 
COSTS IN FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES 

ABSTRACT 
The aim of this study is to reveal the perspective of the staff working in the 
restaurant on production costs. The study was designed according to 
qualitative research methods. In this context, the employees of a 1st class 
restaurant operating in Eskişehir with a tourism operation license were 

interviewed. The questions in the semi-structured interview form were 
asked to the employees. Descriptive analysis method was used in the 
analysis of the data. As a result of the study, it was revealed that most of 
the personnel did not know the variable and fixed costs, and they only 
stated the material cost as a cost element. Most of the employees did not 
state that the work they do can create costs. Another result of the study is 
that the employees are not aware of the general production costs. 
Keywords: Material cost, labor cost, general production cost, restaurant 
employees, food and beverage businesses. 
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1. GİRİŞ 
Yiyecek içecek işletmelerinde üretim maliyetleri diğer üretim 

işletmelerinde olduğu gibi direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve 

genel üretim maliyetinden oluşmaktadır. Bir yiyecek-içecek işletmesinin 

temel maliyetleri yiyecek, içecek ve personel maliyetidir (Raab ve Mayer, 
2007; Bölükoğlu ve Özgen, 2006; Yılmaz, 2010; Özbirecikli ve Güven, 

2016). Bu bağlamda yiyecek içecek işletmelerinde üretilen bir yemeğin 

maliyeti o yemeği üretmek için katlanılan maliyetlerin hepsinin 
toplanmasıyla bulunmaktadır (Dittmer ve Keefe, 2005, s. 12). 

Yiyecek içecek işletmelerinde direkt ilk madde ve malzeme maliyeti 
üretilen ürünle ile doğrudan ilişkili olan ve tespit edilebilen maliyetlerdir. 

Direkt işçilik maliyeti ürün üretimine doğrudan katkı sağlayan personelin 
maliyetidir. Genel üretim maliyeti ise direkt ilk madde ve malzeme ile 

direkt işçilik giderleri dışında kalan hangi ürün için ne kadar tüketildiği 

tespit edilemeyen ve ürünle doğrudan bağlantısı kurulamayan tüm 

maliyetlerdir. 
Yiyecek üretimi sırasında kullanılan et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, 

sebze ve meyveler gibi hammadde ve malzemeleri yiyecek maliyetlerini 
oluşturmaktadır. Bunun yanında alkolsüz içecekler de yiyecek maliyetleri 

kategorisinde izlenmektedir. Süt, çay, kahve, gazlı içecekler gibi alkolsüz 

içecekler içecek maliyeti olarak kabul edilmemektedir (Miller vd., 2002). 

İçecek maliyetlerini ise alkollü içecekler ile ilgili olan satışları içeren 

maliyetler oluşturmaktadır. Yiyecek içecek işletmelerinde dönem 
maliyetlerini ise işletmede meydana gelen araştırma ve geliştirme, 

pazarlama, yönetim ve finansman giderleri satılan malların ve 

malzemelerin dışında kalan maliyetler oluşturmaktadır. Yiyecek içecek 

işletmelerinde üretilen ürünler tüketildiğinde ya da hizmet verildiği anda 

yiyecek maliyeti gidere dönüşmektedir (Özbirecikli ve Güven, 2016). 
Yiyecek içecek malzemelerinin saklanma koşulları göz önüne alındığında 

maliyet kontrolünü zorlaşmaktadır. Bunun yanında yiyecek içecek 

işletmelerinde çok fazla sayıda yiyecek ve içecek üretildiği için üretilen 

ürünlerin birim maliyetinin bulunması biraz zordur. Eğer işletme özel 

üretim yapan bir yiyecek içecek illetmesi değil ise standart maliyet kontrol 
yöntemlerini tercih edebilmektedir. 

Yiyecek içecek işletmelerinde işçilik maliyetleri iki kısımda 

değerlendirilebilir. İşletmenin çalışma şartlarına göre işletmede daimi 

olarak çalışan personel ve ekstra iş olduğunda işletmeye gelen personelin 

maliyetleri farklı şekilde hesaplanmaktadır. İşletmede daimi olarak çalışan 

personelin işçilik maliyeti sabit maliyet olarak kabul edilmektedir. Bell 
(2002) yiyecek içecek işletmelerinde işgücü maliyetiyle ilgili bir restoranın 

toplam maliyet yapısının büyük bir yüzdesini temsil ettiğini vurgulamıştır. 

Yiyecek içecek işletmelerinde çalışanların işçilik süresinin standart olarak 
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hesaplanması ne kadar işgücüne ihtiyaç olduğunu belirlemek için 

önemlidir (Bölükoğlu ve Özgen, 2006). 
Yiyecek-içecek işletmelerinde genel üretim maliyetleri üretimle ilgili 

olan ve üretime dolaylı olarak aktarılabilen maliyetleri kapsamaktadır. 

Genel üretim maliyetleri endirekt, sabit ve değişken maliyetlerin 

birleşmesinden oluşmaktadır. Yiyecek içecek işletmelerinin pazarlama- 
satış-dağıtım, araştırma-geliştirme, yönetim ve finansman fonksiyonları ile 

ilgili genel maliyetler, genel üretim maliyetleri içinde ele alınmamaktadır. 

Bu maliyetler genel yönetim maliyetleri kapsamında 
değerlendirilmektedir. Genel üretim maliyetleri ile yiyecek içecek 

işletmesinde üretilen ürün veya sunulan hizmet arasında doğrudan bir ilişki 

yoktur. Yiyecek-içecek işletmelerinde genel üretim maliyetlerinin tespit 
edilmesi nispeten zor olmaktadır.  Yiyecek- içecek işletmelerinde oluşan 

genel üretim maliyetleri incelendiğinde aylara göre düzensiz artış yada 

azalmalar görülebilmektedir.   Bu nedenle bu maliyetlerin bir kısmının 

kesin tutarları yılsonunda belli olabilmektedir (Bölükoğlu ve Özgen, 2006, 

s. 82).  
Maliyet davranışı işletmenin üretim miktarındaki değişmelerle ilişkili 

olarak maliyetlerin  nasıl değişeceğini ifade etmektedir. Üretim miktarına 
bağlı olarak maliyetler farklı davranır. Bazı maliyetler üretim düzeyiyle 

benzer şekilde değişirken, diğer maliyetler değişmeden kalmaktadır. 

Maliyet davranışı temelinde, maliyetler sabit maliyetler, değişken 

maliyetler ve karma maliyetler olarak sınıflandırılır. Belirli bir zaman ve 
faaliyet aralığında işletmede gerçekleşen  ‘toplam’ üretim miktarındaki 

artış veya azalıştan etkilenmeyen maliyetler sabit maliyetlerdir. Bu 

maliyetlere örnek işletmenin binasının kirası, yöneticinin ücreti, vergiler, 

amortismanlar gibi maliyetler verilebilmektedir. Değişken maliyetler 

iseüretim miktarıyla bağlantılı olarak değişim gösteren maliyetler. Bir 

diğer ifadeyle üretim arttıkça artan, üretim azaldıkça azalan maliyetler 

değişken maliyetlerdir. Yiyecek içecek işletmelerinde oluşan değişken 

maliyetler üretimle farklılık gösteren malzeme malzeme, işçilik maliyetleri 

ve üretime göre değişen genel üretim maliyetleridir. Yiyecek içecek 

işletmelerinde malzeme maliyetleri üretilen her bir birim başına 

belirlenirken işçilik ve genel üretim maliyetleri gider yeri bakımından 

belirlenmektedir (Webster, 2003).  
Yiyecek içecek işletmelerinde maliyete yönelik çalışmalara 

bakıldığında menü ve maliyet ilişkisini (Raab, 2003; Raab, Hertzman, 
Mayer, ve Bell, 2006; Raab ve Mayer, 2007; Annaraud, Raab ve Schrock, 
2008; Salem-Mhamdia ve Ghadhab, 2012; Koşan 2013); maliyet 
sistemlerini (Kostakis, Boskou ve Palisidis, 2011; Hajiha ve Alishah, 2011; 
Geçgin, 2013; Okutmuş ve Ergül, 2013; Koşan ve Geçgin, 2013;  Şahin ve 
Tandoğan, 2014; Güler ve Helhel, 2018) ele alan çalışmalar görülmektedir. 
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Alan yazın tarandığında yiyecek içöecek işletmelerinde oluşan maliyetler 
ve personele yönelik çalışmaya  rastlanmamıştır. Fakat yiyecek içecek 

işletmelerinde oluşan maliyetlerin doğru tespit edilmesi ve işletmenin tüm 

iç paydaşları tarafından bilinmesi faaliyetlerin sürekliliği açısından 

önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın amacını restoranların iç 

paydaşlarından olan çalışanların işletmede oluşan maliyetler hakkkında ne 
ölçüde bilgi sahibi olduklarını ortaya koymaktır.  

 
2. YÖNTEM 

Bu çalışma nitel araştırma yöntemine göre desenlenmiştir. Çalışmada 

veri toplama aracı olarak nitel araştırma veri toplama tekniklerinden 

‘görüşme’ tekniği kullanılmıştır. Çalışmada yarı-yapılandırılmış soru 

formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında çalışanlardan görüş almak 

amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Bu çalışma 

için veriler 20-30 Temmuz 2019 tarihinde toplanmıştır.  
Görüşmeler Eskişehir ili merkezinde bulunan turizm işletme belgeli 1. 

sınıf restoranın personeli ile yapılmıştır. 1. sınıf işletmelerin, yasalar ve 

düzenlemelerle belirlenmiş olan kurallara göre faaliyetlerine devam etmek 

zorunda olmaları, bu faaliyetlerin belirli bir maliyet getirmesi ve bu 
maliyetleri de ancak bu tesislerin karşılayabilecek durumda olmalarından 

dolayı çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışma kapsamında işletmede 

çalışan 10 personelle görüşme yapılmıştır.  
Çalışma kapsamında görüşülen personellere ilişkin bilgiler Tablo 1’de 

gösterilmektedir.  

Tablo 1. İşletmede çalışan personele ilişkin bilgiler   

Katılımcı  Görevi Eğitim 

Durumu 
Çalışma 

Süresi  
Alınan 

Eğitimler  
K1 Temizlik 

Personeli 
İlkokul 6 yıl  - 

K2 Bulaşık 

Personeli 
İlkokul 8 yıl  - 

K3 Mutfak Komisi Ortaokul  7 ay - 
K4 Aşçılık İlkokul  10 yıl - 
K5 Şef Garson  Lise  9 yıl Turizm 

Eğitimi 
K6 Soğuk Mezeci Lise 6 yıl Mutfak  
K7 Garson  Lise 11 yıl - 
K8 Asçı Başı   Lise 26 - 
K9 Abuyer  Lise 9 yıl - 
K10  Garson Lise  2,5 yıl Turizm 

Lisesi 
 
Görüşme verilerinin analiz edilmesinde, nitel araştırma yöntemlerinden 

betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.  Görüşmeler sırasında kaydedilen 
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sesler tek tek çözümlenerek bilgisayar ortamına aktarılarak 

raporlaştırılmıştır. Görüşme dökümleri işlemleri tamamlandıktan sonra, 

görüşme soruları temel alınarak görüşme kodlama anahtarı hazırlanmıştır. 
Görüşme dökümleri analiz edilerek tüm veriler kodlanmış, temalar 

belirlenmiş, temalara göre kodlar düzenlemiş, temalar arası ilişkiler 

saptanmış, temalar araştırma sorularına göre düzenlenmiş ve kodlara ve 
temalara göre veriler betimlenmiş ve yorumlanmıştır 

Yiyecek içecek işletmelerinde maliyetlere yönelik görüşlerini 
belirlemek amacıyla sorulan sorular şunlardır:  

1. Çalıştığınız işletmeyi düşündüğünüzde işletmede oluşan maliyetler 

nelerdir?  
2. İşletmedeki üretimi ve hizmeti düşündüğünüzde maliyetlerde artma 

yada azalma olabilir mi ?  
3. İşletmedeki üretimi ve hizmeti düşündüğünüzde işletmede üretimde 

artmada olsa azalmada olsa  değişmeyen maliyetler hangileridir?  
4. İş akışınızda kullandığınız belgeler nelerdir?  

Bu çalışmada nitel araştırmalarda araştırmanın geçerliliği ve 

güvenilirliğini sağlamak amacıyla kullanılan stratejilerden biri olan uzman 
incelemesi (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 302) kullanılmıştır. Araştırmacı, 

alanda ve yöntem konusunda uzman kişilerle bir araya gelerek tüm 

süreçleri sözel olarak aktarmış ve uzmanlar ile değerlendirmiştir. Görüşme 

yapılan kişilerden elde edilen bilgiler üzerinde incelemeler yapılmış 

analizde veri alınan katılımcılara birer kod numarası (K1, K2, K3…) 

verilmiştir.  

3. BULGULAR 

Çalışmanın bulguları “Yiyecek içecek işletmelerinde oluşan 

maliyetler/giderlere yönelik bulgular”, “Maliyet davranışına yönelik 

bulgular” ve “İşletmede kullanılan belgelere yönelik bulgular” olmak üzere 

üç başlık altında açıklanmıştır. 

3.1. Yiyecek içecek işletmelerinde oluşan maliyetler/giderlere yönelik 

bulgular 
Restoran personelinin işletmede oluşan maliyetlere yönelik verdikleri 

cevaplar incelendiğinde; personelinin çoğunun hammadde maliyetini 

söyledikleri tespit edilmiştir. Katılımcılardan yedi tanesi yemek üretiminde 

kullanılan ve işletmede nispeten yüksek fiyata satin alınan malzemeleri 

maliyet olduklarını düşündüklerini belirtmişlerdir. Buna yönelik ifadeler şu 

şekildedir: 
“Bence buranın en büyük maliyeti et.” (K1) 
“Maliyet derken…Bence et yani maliyet… sebze…” (K3) 
“Tuza kadar her şey maliyet.” (K5) 
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“Bir sürü malzeme kullanıyorum. Kullandığımız tüm malzemeler 

maliyettir.” (K6) 
“Bizim hazırlığımız maliyet.” (K8) 
“Her şey gider. Et, sebze, tencere, tava hepsi maliyet.” (K9) 
Bunun yanında üç personel (K3, K4 ve K8) işçilik maliyetine 

değinmişlerdir. İşçilik maliyeti konusunda personellerin ifadeleri aşağıda 

verilmektedir.   
 “Çalışanların ücreti maliyettir” (K3) 
“Her çalışanın bir maliyeti var.” (K4) 
 “İşçilik maliyettir” (K8) 
Genel üretim maliyetine yönelik bulgulara bakıldığında ise beş personel 

(K4, K5, K7 ve K10) genel üretim maliyetine yönelik ifadelerde 

bulunmuştur.  
“Elektrik, su doğalgaz hep maliyet bunlar.” (K4) 
“Bence su faturası bir maliyet çok maliyetli.” (K5) 
“Mesela şuan klimalar çalışıyor. Boşa çalışıyor gibi duruyor ama 

aslında bir maliyet.” (K7) 
“Kira veriliyor, elektrik, su doğalgaz hepsi maliyet.” (K10) 

3.2 Maliyet davranışına yönelik bulgular  
Restoran personelinin “maliyet davranışına” yönelik ifadeleri analiz 

edildiğinde restoran personelinin üretim maliyetlerinin müşteri sayısıyla 

değişmediğine dair ifadeler kullandıkları  görülmüştür. Bu bağlamda 

çalışanların sabit maliyeti vurguladıkları bazı ifadelere aşağıda yer 
verilmiştir. 

“Benim işimde malzemeler müşteri olsa da olmasa da kullanılır.” (K1)  
“Ben burası kapalı olduğu zamanda işimi yetiştiremediğimde 

geliyorum. (K1) 
“O yüzden değişen bir şey olmuyor. Ancak müşteri sayısı artar maliyet 

değişmez.” (K1) 
“Müşteri olduğunda daha fazla bulaşık yıkıyorum” (K2) 
“Biz hep ürünlerimizi aynı miktarda alıyoruz. Ne kadar müşteri gelirse 

ona göre hazırlıyoruz.” (K3) 
“Müşteri yoğunsa malzemeyi günlük alıyoruz ama biz hep idareli 

alıyoruz. O yüzden miktara göre değişmez.” (K4)  
“Müşteri gelsede gelmese de menüyü hazır bekletmek zorundayız.” 

(K4) 
“Mesela müşteri olmasada et depoda olmak zorunda.” (K5) 
“Müşteri gelmesede meze yapmak zorundayım” (K6) 
“Müşteri olmasada çay var o sabit maliyet.” (K7) 
“Müşteri gelse de gelmese de her gün aynı üretimi yaparız.” (K9) 
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Restoran çalışanlarının bazıları (K5, K10, K8 ve K7) üretim miktarıyla 

kullandıkları bazı malzemelerin maliyetinin değişebileceğini şu şekilde 

belirtmiştir: 
“Malzemeleri müşteri olduğunda çok kullanıyoruz.” (K5) 
“İçecekler mesela etler rezervasyon durumuna göre şipariş veriliyor.” 

(K10) 
“Biz önden hazırlık yapıyoruz. 3 gün müşteri gelmezse onu atmak 

zorunda kalırım bu müşteriye göre artan masraf olur.” (K8) 
“Terası örnek verirsem müşteri gelince oranın ısıtıcılarını açıyorum. 

Elektrik gidiyor.” (K7) 

Öte yandan K6 ise “Mesela soslarda sosları kendimiz yaptığımız zaman 

dayanma süresi daha az oluyor. Dışarıdan aldığımızda bir ay. Eğer 

kendiniz yaptığınızda 3 günde bir yenilemek zorunda kalıyorsun. Sürekli 

maliyet gidiyor ama hazır aldığım zaman bir ay dayanıyor.” ifadesi ile 
malzemenin dayanıklığla maliyetleri ilişkilendirmiştir.   

3.3. İşletmede kullanılan belgelere yönelik bulgular  
Restoran personelinin işletmede kullandıkları belgelere yönelik 

cevapları incelendiğinde bazılarının herhangi bir belge kullanmadıkları 
görülmüştür. Personelin bu soruya verdikleri ifadeler şu şekildedir:  

“Ben malzemem bittiğinde patronlarıma sözel olarak söylüyorum. 

Benim işim için belge kullanmaya gerek yok.” (K1) 
“Herhangi bir belge kullanmıyorum.” (K2)  
“Ben belge kullanmıyorum. Ustaya söylüyorum.” (K3) 
“Ustaya iletiyorum, usta liste çıkartıyor.” (K4)  
“Öyle bir belge yok. Kağıda yazıp patrona veriyorum.” (K6) 
“Ben mutfakla ilgili listeyi yapıyorum patrona veriyorum.” (K8) 
“Ben sözel olarak istiyorum.” (K9) 
Görüşülen personelden servis alanında çalışanların  (K5, K7 ve K10) iş 

akışlarında belge kullandığı tespit edilmiştir. Buna yönelik ifadeler ise şu 

şekildedir; 
“Adisyon kullanıyorum.” (K5) 
“Adisyon kullanıyorum.” (K7) 
“Adisyon kullanıyorum.” (K10) 
 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışmada restoran çalışanlarının işletmede oluşan maliyetleri nasıl 

algıladıkları, bu maliyetleri özelliklerine göre nasıl ayırdıkları 
belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre çalışma kapsamında üç  adet ana tema 
ortaya çıkmıştır. Bu temalar “yiyecek içecek işletmelerinde oluşan 

maliyetler/giderlere yönelik bulgular”, “maliyetlerin davranışına yönelik 

bulgular” ve “işletmede kullanılan belgelere yönelik bulgular” şeklindedir.  
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Çalışma sonucunda yiyecek içecek işletmeleri için en önemli kaynak olan 
çalışanların maliyete yönelik algılarının hammadde/malzeme maliyeti ile 

kısıtlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışanlar özellikle et gibi fiyatı 

yüksek olan malzemelerin maliyeti oluşturduklarını düşünmektedirler. 

Buna ek olarak çalışanların bazıları personel ücretine vurgu yaparak işçilik 

maliyeti ve elektrik, su ve doğalgaza değinerek genel üretim maliyetlerine 

de vurgu yapmışlardır. Bu bulgudan hareketle çalışma sonucunda işletme 

çalışanlarının maliyet konusuna yönelik bilgilerin kısıtlı olduğu 

görülmüştür. Görevli yöneticiler ve diğer personelin yiyecek-içecek 

üretimi, maliyetlendirme, fiyatlandırma ve servisi konularında yetersiz 

olmaları ya da gerekli özeni göstermemeleri, yiyecek içecek maliyet 

kontrolünde karşılaşılan sorunlar arasında görülmektedir (Erdinç, 2009).  
Çalışmadan elde edilen verilere bakıldığında çalışanların çoğunluğunun 

maliyet davranışına göre maliyet sınıflandırmasını bilmedikleri ve 

değişken maliyeti sabit maliyet olarak gördükleri tespit edilmiştir. Buna ek 
olarak çalışanların iş akışında herhangi bir belge kullanmadıkları 

görülmüştür. Ancak diğer işletmelerden olduğu gibi restoranlarda da iş 

düzenin sağlanması için belge ve dokümanların kullanılması bir gereklilik 

olarak görülmektedir (Gönen, 2007; Keskiner, 2009; Yetiş, 2017).  Ayrıca 

iş akışında belge kullanılması maliyetlern doğru hesaplanması açısından 

önemlidir. Düzgün işleyen bir belgeleme ve muhasebe kayıt düzeninin 

varlığı, varlıklar üzerinde etkin bir kontrolün gerçekleştiğinin ve bunların 

doğru şekilde kaydedildiğinin göstergesidir (Uzay, 2009). 
Hizmet işletmelerinin emek yoğun işletmeler olması sebebiyle bir çok 

çalışmada çalışanların müşteri ile iletişimi, güleryüz, tüketici 

gereksinimlerine hazırlıklı olma, ilgi düzeyi, nezaket ve içtenlik gibi 

işgörenlerin tutumları, servis hızı, vücut hareketi ve ses tonunu ayarlama, 

temizlik, sorun çözme becerisi, çalışanlar arası işbirliği gibi konulara 

odaklanılmanın yanında (İçöz, 1991; Odabaşı, 2000; Tarlan ve Tütüncü, 

2001; Öztürk ve Seyhan, 2005; Kozak, 2008; Ekincek ve Önçel, 2017) 

işletmelerin sürdürülebilirliği açısından çalışanların maliyet bilgisi de 

önem taşımaktadır.  

Restoran gibi hizmet yoğun işletmelerde personelin eğitimi büyük 

öneme sahiptir. Günümüz dünyasında sürdürülebilir işletme politikalarına 

hizmet edecek kişilerin, işletme işgörenlerinin olacağı ve personel 

seçiminin önemi belirtilmektedir (Demirkol ve Ertuğral, 2007). Bu 
bağlamda personelin sahip olması gereken bir çok özellik ve mesleki 

yeterliliğin yanı sıra maliyet konusunda da eğitimli ve bilinçli olması da 
işletmenin sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır. Buradan yola 
çıkarak her restoran yöneticisi çalışanlarına maliyete yönelik hizmet içi 

eğitimler sunabilir. Bundan sonra gerçekleştirilecek çalışmalarda farklı 
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yiyecek içecek işletmeleri ele alınarak personelin maliyete yönelik bilgileri 

ele alınabilir ve bu eksikliği kapatmaya yönelik olarak personel eğitim 

modülleri geliştirebilir.  
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ÖZET 
Çalışmanın temel amacı, otel işletmelerinde görev alan mutfak bölümü 

çalışanlarının mesleğe yönelik tutumlarının yaratıcılık performansı ve 
temel demografik değişkenlere göre durumlarını incelemektir. Çalışma 
kapsamında kullanılan veriler Antalya ili Belek ve Kundu bölgesinde 

faaliyet gösteren Beş yıldızlı 21 otel işletmesinin mutfak bölümünde çeşitli 

düzeylerde görev alan 339 yöneticiden anket aracılığı ile toplanmıştır. 

Gerçekleştirilen analizler sonucunda değişkenler arasında pozitif yönlü ve 

anlamlı bir ilişki gözlenmiş, PCA analizinde yaratıcı performansla ilişkili 

iki küme tespit edilmiş ve Karar ağacı algoritmasıyla mesleğe yönelik 

tutum skorları yüksek ve düşük gruplar sınıflandırılmıştır. Araştırmaya ait 
karar ağacı bulgularının Aşçılık mesleğini tercih etmiş bireylerin 

tutumlarını belirlemede önemli ipuçları sunduğu düşünülmektedir. 
Anahtar kelimeler: Yaratıcılık performansı, aşçılık mesleği, temel 

bileşenler analizi, karar ağacı. 

CLASSIFICATION OF CHEFS' ATTITUDES TO THEIR 
PROFESSIONS ACCORDING TO CREATIVITY 

PERFORMANCE 

ABSTRACT 
The main purpose of the study is to examine the attitudes of the kitchen 
department employees working in hotels towards the profession according 
to creativity performance and basic demographic variables. The data were 
collected through a questionnaire from 339 managers working at various 
levels in the kitchen department of 21 five-star hotels operating in Belek 
and Kundu regions of Antalya. As a result of the analyzes carried out, a 
positive and significant relationship was observed between the variables, 
two clusters related to creative performance were determined in the PCA 
analysis, and groups with high and low scores for profession attitudes were 
classified with the Decision tree algorithm. The decision tree findings of 
the research provide important clues in determining the attitudes of 
individuals who have chosen the culinary profession. 
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1. GİRİŞ 
Bireylerin ve ekiplerin yarattığı yaratıcılık yenilikçiliğin başlangıç 

noktasıdır (Amabile, vd., 1996: 1155) ve işletmelerin varlığı için oldukça 

önemli bir olgudur. Değişen iş yaşamında yeniliğin başlangıç noktası olan 

yaratıcılık işletmelerin devamlılığı açısından son derece önemlidir. 
İşletmeler için bu denli önemli bir olgu olan yaratıcılığa önem verilmeli ve 

yaratıcılığı engelleyen faktörler ortadan kaldırılmalıdır. Çalışanların 

yaratıcı performans davranışına etki eden en önemli faktörlerden biri olarak 

mesleğe yönelik tutumlarını belirtebiliriz. Literatürde belirtildiği üzere 

(Robbins ve Judge, 2012; Gibson, 2000) tutumlar bireyin sahip olduğu 

negatif ve pozitif hisleri, inançları ve algılayışları olup davranışlarını 

önemli ölçüde etkiler.  
Günümüzde öne çıkan önemli bir alternatif turizm şekli olan gastronomi 

turizminde rekabet edebilmek ve ülkemizi dünya turizm endüstrisine en iyi 

şekilde tanıtabilmenin en önemli adımı yeniliği sürekli hale getiren yaratıcı 

çalışanlara sahip olma ile sağlanabileceğini söyleyebiliriz. Gastronomi 

turizmi, yeni bir yiyecek ve içecek deneyimi yaşamak için seyahat 

motivasyonu yaratan ve seyahat davranışlarının güdülenmesine önemli 

ölçüde yardımcı olan turizm şekli olarak tanımlanabilmekte ve bir tür 
gastronomik hareketliliği ifade etmektedir. Gastronomi turizmi, bölgeye 

özgü yemeklerin sunulmasıyla o bölgeye ait kültürel kimliği ve mirası 

yansıtmakta ve böylece yerel destinasyonlar için rekabet avantajı 

sağlamada etkili bir araç olmaktadır (Gökdeniz, vd., 2015: 15).  
Bu çalışma otel işletmelerinde görev alan mutfak bölümü çalışanlarının 

mesleğe yönelik tutumlarının yaratıcılık performansı ve temel demografik 

değişkenlere göre durumlarını makine öğrenmesi sınıflandırmalarından 

biri olan karar ağacı algoritmalarıyla incelemektedir. Çalışmada; öncelikle 

yaratıcılık, yaratıcılık performansı, aşçılık mesleğine yönelik tutumlara 

ilişkin tanımlar açıklanmış, araştırma bulguları özet tablolarla incelenerek, 

sonuç ve önerilerde tartışılmıştır.   

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Yaratıcılık ve Yaratıcılık Performansı  

Yaratıcılık, herhangi bir alanda yeni ve yararlı fikirlerin üretimidir 

(Amabile, vd., 1996: 1155). Yaratıcılık, sosyo-kültürel çevreyle çok 

yakından ilgili olan, her yaştaki bireyde bulunabilen gizli bir güçtür 
(Sungur, 1997: 45).  Yaratıcılığın genel kabul gören tanımı ise; “bireyler 

veya birlikte çalışan birey grubu tarafından yeni ve yararlı fikirlerin, 

süreçlerin ve prosedürlerin üretimi, kavramsallaştırılması ve 

geliştirilmesidir (Kale, 2010: 8). Yaratıcılık yeni ve orijinal fikir üretme 
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olarak tanımlanırken, yaratıcılık performansı yaratıcılık potansiyelinin 

davranış olarak ortaya çıkmasıdır (Kale, 2010: 141).   
Zhou ve George (2001:696), tarafından ifade edildiği gibi yaratıcılık 

performansını açıklarken kullanılan ifadeler: 1. Amaç veya hedeflerin 

başarılması için yeni yollar önerme; 2.Performansı artırmak için yeni ve 

pratik fikirler ortaya çıkarma; 3. Yeni teknolojileri, süreçleri, teknikleri ve 

/ veya ürün fikirlerini araştırma 4. Kaliteyi arttırmanın yeni yollarını 

önerme; 5. Yaratıcı fikirlerin iyi bir kaynağı olma; 6. Risk almaktan 

korkmama; 7. Fikirleri başkalarına teşvik etme ve bunları savunma; 8. 

Fırsat verildiğinde işte yaratıcılığını sergileme; 9. Yeni fikirlerin 

uygulanması için yeterli plan ve programlar geliştirme; 10. Genellikle yeni 

ve yenilikçi fikirlere sahip olma; 11. Sorunlara yaratıcı çözümler getirme; 

12. Sorunlara yeni bir yaklaşımı olma; 13. Görevlerini yerine getirmenin 

yeni yollarını önermedir. Çalışanların yaratıcılık performansı bireylerin 

özelliklerinin ve ortamları arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak 

oluşmaktadır (Kale, 2010: 141).  

2.2. Aşçılık, Aşçılık Mesleği ve Tutum 
Aşçılık iyi yiyeceği seçme, hazırlama, sunma ve bunlardan tat almayı da 

gerektiren bir tür sanattır ve bu sanata gastronomi adı verilmiştir. 

Yenilebilir tüm maddelerin, hijyenik bir şekilde, azami damak ve göz 

zevkini amaçlayarak hazırlanıp, sofraya sunulmasına kadar olan süreç 

gastronominin çalışma konusunu oluşturmaktadır. Gastronomi eğitimi ise, 
insanlık tarihinde neyin, nasıl, neden yenildiği ve içildiğine odaklanan 

sosyal bir bilimdir (Akt. Öztürk, Görkem, 2011: 71; Santich, 2007, s. 53).  
Aşçılık mesleği, mutfak planlaması, mutfak organizasyonu yapabilen, 

menü planlayan, soğuk, sıcak mutfak ve pastane ürünleri hazırlayabilen, 

dünya ve yöre mutfağına ait ürünleri hijyen ve sanitasyon kurallarına göre 

pişirebilen mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütüp müşteri 

memnuniyetine önem veren çalışma ortamını denetleyebilen nitelikli 

elemandır şeklinde tanımlanmaktadır (http://ikmep.yok.gov.tr, Erişim 

tarihi: 10/06/2021). Aşçılık mesleği ilk kez İngiltere’de bir sanat dalı olarak 

kabul edilmiş, yemeğin niceliğinden çok lezzetine ve görünümüne önem 

verilmiştir. Aşçılık eğitimi gıda maddelerini endüstri standartlarına uygun 

olarak hazırlama, pişirme ve sunma bilgi-becerisi kazandırma süreci olarak 

tanımlanmaktadır (Kurnaz, vd, 2014: 43).  Türkiye’de aşçılar, 1950’li 

yıllara değin usta - çırak yöntemi ile yetiştirilmiştir. 1950’li yıllarda 

İstanbul, İzmir ve Ankara’da Meslek Odaları ve Belediyeler tarafından kısa 

süreli kurslarla aşçı yetiştirilmeye başlanmışsa da bu kurslar süreklilik 

göstermemiştir. Turizm Bakanlığının kuruluşundan sonra kısa süreli 

kurslar ve işbaşında eğitim kursları ile aşçılık eğitimi ele alınmıştır (Öztürk, 

Görkem, 2011: 71). 

http://ikmep.yok.gov.tr/
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Tutum en genel anlamda bireyin pozitif veya negatif hislerini ve 
inançlarını ifade eden bir kavramdır (Gibson, 2000:103). Araştırmacılar 

tutumların üç unsur ile açıklanabileceğini varsaymışlardır. Bunlar; Biliş, 

duygu ve davranıştır. Bilişsel unsur; bir şeylerin nasıl olduğuna dair bir tarif 

ya da inancı açıklar. Duygu tutumun duygusal ya da hislere yönelik 

bölümüdür. Davranış unsuru ise birine ya da bir şeye yönelik belirli bir 
biçimde davranma niyetini açıklar (Robbins ve Judge, 2012: 72). Davranış 

insanın gözlenebilir, ölçülebilir, yinelenebilir ve anlatılabilir bilinçli 

etkinlikleridir (Başaran, 2000:14). Bireyin davranışları negatif veya pozitif 
tutumlarından etkileneceği düşünülmektedir. Bu çalışmada aşçıların 

yaratıcı performans davranışının ve bazı temel demografik değişkenlerin 

aşçılık mesleğine yönelik sahip olunan tutumlara göre nasıl sınıflandığı 

tahmin edilecektir. Çalışmanın bu başlıkla bu yönleriyle literatürde 
yeterince araştırılmaması sebebiyle alanyazına katkı sunacağı 

düşünülmektedir. Bu yönde gerçekleştirilen çalışmaların (Kurnaz, vd,, 
2014; Harbalıoğlu ve Ünal, 2014) genel anlamda aşçılık programı 

öğrencilerinin mesleki tutumlarını belirlemeye yönelik olduğu 

izlenmektedir.  

3. YÖNTEM 
Araştırmada temel betimsel istatistiki analizlerin yanı sıra, korelasyon 

analizi, grup düzeyinde Temel Bileşenler Analizi Bi-Plot (PCA-Biplot) ve 
makine öğrenmesi sınıflandırma algoritmalarından Karar Ağaçları 

Tahminlemesi kullanılmıştır. Veriler anket tekniği ile online ve matbu 
formlar aracılığıyla toplanmıştır. Toplam kolayda örneklem tekniğiyle 

belirlenen 342 mutfak çalışanı anketlere cevap verse de kayıp verileri 

elendiğinde 339 katılımcı verisi analizlerde kullanılmıştır. Jamovi ve JASP 
istatistik paket programlarının yanı R istatistik yazılımı kullanılmıştır.  

Çalışmada kullanılan yaratıcılık performansı değerlendirme ölçeği Zhou 
ve George (2001) çalışmasında kullanılan 13 maddelik ölçeğin mutfak 
çalışanlarına uyarlanması ile oluşturulmuştur. Zhou ve George (2001) bu 
anketi yöneticilere astlarının performansını değerlemesi ile uygulamıştır. 

Ancak bu çalışmada mutfak departmanında görev alan orta ve alt kademe 

yöneticilerinin kendilerini değerlendirmeleri istenmiştir. 5’li Likert Ölçeği 

ile oluşturulan anket; 1. Kesinlikle katılmıyorum, 2. Katılmıyorum, 3. 

Kararsızım, 4. Katılıyorum, 5. Tamamen Katılıyorum ifadelerinden 

oluşmaktadır. Ölçek tek bir boyuttan oluşmakta, farklı boyutlara 

ayrılmamaktadır. Anket soruları:1 Amaç veya hedeflerin başarılması için 

yeni yollar öneririm. 2. Performansı artırmak için yeni ve pratik fikirler 

ortaya çıkarırım. 3.Yeni teknolojileri, süreçleri, teknikleri ve / veya ürün 

fikirlerini araştırırım. 4. Kaliteyi arttırmanın yeni yollarını öneririm. 

5.Yaratıcı fikirlerin iyi bir kaynağı olduğumu düşünüyorun. 6. Risk 
almaktan korkmam. 7. Fikirleri başkalarına teşvik eder ve bunları 
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savunurum. 8. Fırsat verildiğinde işte yaratıcılığını sergilerim. 9. Yeni 
fikirlerin uygulanması için yeterli plan ve programlar geliştiririm. 10. 
Genellikle yeni ve yenilikçi fikirlere sahiptirim. 11. Sorunlara yaratıcı 

çözümler getiririm. 12. Genellikle sorunlara yeni bir yaklaşımım vardır. 13. 

Görevlerini yerine getirmenin yeni yollarını öneririm. 
Aşçılık mesleği tutum ölçeği Kurnaz, vd. (2014) çalışmasında kullanılan 

35 soruluk ölçeğin 25 ifadesi kullanılmış, ölçeğin KMO değeri 0,902 ve 

Cronbach Alpha değeri 0,756 ve p<0,001 bulunmuştur. Bu sonuçlar 

ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. 5’li likert şeklinde oluşturulan 

aşçılık mesleği tutum ölçeği ve yaratıcılık performansı ölçeğinde ifadeler; 
1. Kesinlikle katılmıyorum, 2. Katılmıyorum, 3. Kararsızım, 4. 
Katılıyorum, 5. Tamamen Katılıyorum ifadelerinden oluşmaktadır. PCA 
analizini gruplandırmak için Aşçılık tutum ölçeğine verilen puanların 

ortalaması alınmış ve ortalamaya göre büyük ve küçük olmak koşuluyla 

gruplandırılmıştır. Ardından PCA biplot grafiğinde bu gruplar ve .  

4. BULGULAR 
Çalışma, Antalya ilinde faaliyet gösteren otel işletmeleri mutfak bölümü 

orta ve alt kademe yöneticileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

kapsamında dağıtılan anket sayısı 600 olup geri dönen ve analize uygun 
bulunan anket sayısı 339 adettir. Katılımcılara yönelik demografik bulgular 

ve diğer analiz sonuçları aşağıda yer alan tablolar aracılığıyla özetlenmiştir.  

Tablo 1. Demografik Bulgular 
Cinsiyet Frekans Yüzde % 
Kadın  168 49,56 
Erkek  171 50,44 
Yaş  
19 ve altı yaş 73 21.5 % 
20 - 25 yaş 78 23.0 % 
26 - 30 yaş 67 19.8 % 
30 - 39  48 14.2 % 
40 - 49 56 16.5 % 
50 ve üstü 17 5.0 % 
Medeni Drum 
Evli  150 43,9 
Bekar  189 56,1 
Eğitim Durumu 
İlköğretim 63 18,58 
Lise 194 57,23 
Önlisans 16 4,72 
Lisans  62 18,29 
Lisans Üstü  3 0,88 
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4.1. Korelasyon Analizi  
Mutfak Bölümü yöneticilerin aşçılık mesleğine yönelik tutumları ile 

yaratıcı performansları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik korelasyon 

analizi gerçekleştirilmiş ve analizler sonucunda elde edilen veriler Şekil 1 

aracılığıyla özetlenmiştir.  

Şekil 1. Kolerasyon Matrisi 

 

Şekil 1’de yer alan veriler incelendiğinde, mutfak bölümü 

yöneticilerinin yaratıcı performansı ile aşçılık mesleğine yönelik tutumları 
arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur (p<0,001; r=,323).   

4.2. Temel Bileşenler Analizi – Biplot 
Grup düzeyinde temel bileşenler (PCA) analizi biplot grafiğinde 

sunulmuştur (Şekil 2). 
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Şekil 2. Grup Düzeyinde Temel Bileşenler Analizi 

 

Temel Bileşenler Biplot’u, hem temel bileşen puanlarını (noktalar) hem 

de değişkenlerin (vektörler) yüklerini göstermektedir. Bu vektörler bir 

temel bileşen kaynağından ne kadar uzaksa, o PC üzerinde o kadar fazla 

etkiye sahiptir. Yük grafikleri değişkenlerin birbiriyle nasıl ilişkili 

olduğuna da işaret etmektedir. Bu bağlamda küçük bir açı pozitif 
korelasyonu, büyük açılar ise negatif korelasyonu gösterir. Ayrıca 90° açı 

iki özellik arasında korelasyon olmadığını ifade eder (Ringner, 2008). Şekil 

2’de gösterilen PCA ile Yaratıcı Performans sorularının iki faktörde (ilk 6 
madde ve son 6 madde) toplanabileceği ve tutuma göre nasıl 

gruplandırıldığı gösterilmiştir. 

4.3. Karar Ağacı Sınıflandırması 
Yaratıcı performans ve bazı temel demografik değişkenlerin aşçılık 

mesleğine yönelik tutumu ne kadar tahminlediğine ilişkin karar ağaçları 

grafiği çizilmiştir. Karar ağaçları makine öğrenmesi sınıflandırmalarından 

biridir. Yapılan analiz sonucunda test doğruluk oranı incelendiğinde 

0,79’luk bir oran ortaya çıkmıştır (Tablo 2). 
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Tablo 2. Karar Ağacı Test Doğruluk Oranları 
    

Bölme Eğitim Verisi Test Verisi Test Doğruluk  

24 272 67 0.791 

Tablo 2’de yer alan gözlemlenen ve tahmin edilen değerlere yönelik 
hata matrisi incelendiğinde Aşçılık Mesleğine yönelik tutum skorları 

ortalamadan yüksek katılımcıların durumlarının tahminlemesinin model 
aracılığıyla daha doğru yapılabildiği görülmektedir. 

Tablo 3. Hata Matrisi 

  Tahmin edilen 
Gözlemlenen buyuk kucuk 

buyuk 36 3 
kucuk 11 17 

Model performansı Tablo 3 aracılığıyla aktarılmıştır. Modelin test 
doğruluk değerinin yanı sıra precision, recall, false positive, f1 skorları 

hesaplanmıştır. Tablo 2’de de görüldüğü üzere false positve rate (yanlış 

pozitif oranı) oranının görece düşük olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 4. Model Performansı 

Model Performansı buyuk kucuk Toplam 

Accuracy (Test Doğruluk Skoru) 0.791 0.791 0.791 

Precision (Pozitif Tahmin Değeri) 0.766 0.850 0.801 

Recall (Doğru Pozitif Oranı) 0.923 0.607 0.791 

False Positive Rate (Yanlış-Poz. Oranı) 0.393 0.077 0.235 

F1 Score (F1 Skoru) 0.837 0.708 0.783 

 

Öznitelikler modele etki eden ve modelde kullanılan değişkenlerden 

oluşmaktadır. Modelde yer alan öznitelikler incelendiğinde Yaratıcı 

Performans skorlarının %54,90 oranında model için önem arz ettiği 

anlaşılmıştır. Aynı şekilde yaş demografik değişkeni %39,85, cinsiyet 
değişkeni ise %5,25 civarı önem oranına sahiptir. 
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Şekil 3. Karar Ağaçları 

 

Karar ağaçlarında bir düğümün altındaki bölmeler, ağaçta dallar olarak 

temsil edilir. Bölme, bir durdurma kuralı tetiklenene kadar her dalda 

özyinelemeli olarak devam eder. Durdurma kuralının sağlandığı bir 

düğüm, yaprak veya terminal düğüm olarak adlandırılır (Quinlan, 1996). 
Karar ağaçları incelendiğinde yaratıcı performans skoru ortalamadan -0,02 
sapmadan daha büyükse 148 gözlemi temsil eden bir grup oluşmaktadır. 

Bu 148 gözlem içerisinden 11’i 50 yaş üzerindedir ve Aşçılık mesleğine 

yönelik tutum skoru ortalaması düşük grubu tahminlemede başarılı 

gözlemlerdir. 50 yaş altı 137 gözlem ise tutum skor ortalaması yüksek 

grubu tahmin etmekte başarılı veriler sunmuştur. Daha açık bir ifadeyle 

Karar ağacı algoritmasına göre örnekte sözü geçen 11 kişilik profile sahip 

aşçının aşçılık mesleğine yönelik tutumlarının ortalama altında bir skora 

sahip olması beklenirken, aynı örnekteki 137 kişinin profiline sahip 
aşçıların aşçılık mesleğine yönelik tutum skorları ortalama üzerinde olması 

beklenir. Şekil 3’te diğer gözlemlere ait örnekler  de yer almaktadır. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışma aşçılığı meslek olarak tercih etmiş ve mutfak bölümün farklı 

kısımlarında çalışan bireyleri ele almaktadır. Aşçılığın yaratıcı yanının 

yaratıcı performans ölçeğiyle değerlendirilmesi aşçılık mesleğinin diğer 
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meslek gruplarına göre yaratıcılık bağlamındaki farklarını ortaya koyması 

açısından önemlidir. Çalışmada aşçıların yaratıcı performansları 

ölçülmesinin yanı sıra, mesleğe yönelik tutumları da incelenmiştir. Ayrıca 

çalışmada yaratıcı performans ve mesleğe yönelik tutumlar arasındaki 

ilişkinin analiz edilmesinden öte bu ilişkinin farklı demografik 

değişkenlerle beraber nasıl sınıflandırılabileceği makine öğrenmesi 

algoritmalarından biri olan karar ağacı kullanılarak ele alınmıştır. 
Otel işletmelerinde görev alan mutfak bölümü yöneticilerinin mesleğe 

yönelik tutumları ve yaratıcılık performansı arasında anlamlı düzeyde 

pozitif (0,323) ilişki tespit edilmiştir. Her ne kadar az sayıda çalışma olsa 

da bu bulgunun beklenen bir sonuç olduğu ileri sürülebilir. Karar ağacı 

bulguları incelendiğinde yaratıcı performans skoru ortalamadan -0,02 
sapmadan daha büyük 148 aşçı arasından 50 yaş üzeri olanların tutum 
skorlarının düşük grupta sınıflandırıldığı görülmektedir. Bu durum benzer 
profile sahip aşçıların mesleğe yönelik tutum skorlarının da düşük 

olabileceğini göstermektedir. Böylece yaratıcı performansı yüksek 

olmasına rağmen 50 yaş üzerinde olan aşçıların tutum skorlarının düşük 

olabileceği görülmektedir. Eğer yaratıcılık performansı ortalama puanın 

0,842 kadar altındaysa ve kişiler 19 yaş altı ile 30-40 yaş arasındaki 

gruplara dahilse mesleğe yönelik tutum skorlarının düşük olduğu 

anlaşılmıştır. Bu durum yönelik yaratıcılık performansı düşük ve görece 

genç bireylerin mesleğe yönelik olumsuz tutum içerisinde olabileceğine 
işaret etmektedir. 

Araştırmanın farklı akademik ve sektöre katkılarının olduğu 

düşünülmektedir. Bunlardan araştırmada sadece kolerasyon temelli 
analizler yapılmamasıdır. Araştırmayı zenginleştireceği ve açıklama 

birimlerini farklaştıracağı düşünülen PCA, Karar Ağacı Sınıflandırması 

gibi görece turizm alanyazınında sık kullanılmayan analizlere 

başvurulmuştur. Ayrıca aşçılık mesleğine yönelik tutum ve yatarıcılık 

performansını incelemesi açısından da alanyazına farklı pencereler açacağı 

düşünülmektedir. Çalışmamız sektöre yönelik birtakım farkındalıklar 

içermektedir. Özellikle makine öğrenmesi algoritmalarının sosyal olguları 

da açıklayabileceğine yönelik kanıtlar sunmuştur. Ayrıca aşçıların 

tutumlarını etkileyebilecek demografik ve performansa yönelik 

değişkenleri ele alması bakımından sektörel içgörülerin geliştirilmesine 

hizmet etmektedir. 
Çalışmamızın bir takım kısıt ve önerileri mevcuttur. İlk olarak bu 

çalışmada kullanılan karar ağaçlarının görece daha yüksek sayıda gözlem 

ve öznitelikle beraber ele alınmasının daha tutarlı (yüksek test doğruluk 

skorlarına sahip) sonuçların ortaya çıkmasına yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca aşçılık mesleğine yönelik farklı değişkenlerin 

modelde kullanılması farklı sosyal olgulara cevap verebilme potansiyeline 
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sahiptir. Geliştirilen makine öğrenmesi algoritmalarının bir uygulama 

olarak sektöre kazandırılmasının insan kaynakları politika yapıcılarına ve 

diğer turizm paydaşlarına olumlu hizmet edeceği düşünülmektedir. 
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ÖZET 
Antik çağda düzenlenen spor etkinliklerinin bulundukları dönemde turist 

çeken önemli birer faaliyet oldukları arkeolojik bulguların çerçevesinde 
söylenebilir. Elbette günümüzdeki spor turizminin belirgin bir şekilde 

geçmişten ayrılan özellikleri de mevcuttur. Dinsel ritüeller ile özdeşleşen 

antik çağ etkinlikleri geçmişte direk olarak turizm amacı gütmemektedir. 

Fakat bu etkinlikler antik şehirlerde ekonomik ve sosyolojik katkılar 

sağlamanın yanında, şehirlerin prestij sağlama amacına da yardım etmiştir. 

Bu yönüyle ele alındığında spor turizminin günümüz destinasyonlarında 

benzer amaçlar taşıdığını söylemek mümkündür. Çalışmadaki temel amaç 

spor turizminin antik çağ etkinlikleriyle başlayan geçmişi ve bugünü 

arasında bir bağlantı kurmaktır. Bu amaç doğrultusunda da batı Anadolu’da 
antik Yunan şehirlerinin sportif etkinliklerinin düzenlendiği alanların 

izinde tematik bir tur rotası ve gezi güzergahı önerisi sunulmuştur. 

Böylelikle geçmişin bu şehirler için gözettiği faydaların, bugünkü turistik 
destinasyonlar içinde spor turizmi çerçevesinde sağlaması amaçlanır. Bu 
amaçlar doğrultusunda yazınsal, epigrafik, arkeolojik çalışmalara 
başvurulmuştur. Ayrıca güncel tur programları incelenerek çalışmada 

amaçlanan şekilde spor turizminin antik şehirlerdeki geçmişi ve bugününü 

ilişkilendirmeye yönelik bir tematik paket tur programı dizayn edilmiştir. 

Böylelikle Batı Anadolu’da bulunan antik Yunan şehirlerindeki spor 

mekanlarına odaklanılacak ve sporun bu coğrafyadaki önemine değinilerek 

tarihsel rolü ve etkileri değerlendirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Spor turizmi, antik çağ, batı Anadolu, tur rotaları, 
tematik tur.  
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PROPOSAL OF A THEMATIC TOUR ROUTE IN 
WESTERN ANATOLIA ON FOOTPRİNT OF SPORTS EVENTS 

IN ANCIENT ERA 

 
ABSTRACT 
Within the framework of archaeological findings, ıt can be said that the 
sports events organized in ancient times were an important activity to 
attracted tourists during the period they were located. Of course, there are 
also features of today's sports tourism that are markedly different from the 
past. The activities of ancient era, which are identified with religious 
rituals, have not been directly aimed at tourism in the past. However, these 
activities not only provided economic and sociological contributions in 
ancient cities, but also helped the purpose of cities to provide prestige. İt is 
possible to say that sports tourism has similar purposes in today's 
destinations when considered in this aspect. The main purpose of the study 
is to establish a connection between the past and present of sports tourism, 
which began with the events of ancient era. For this purpose, theamatic tour 
program and excursion route proposal has been presented following the 
areas where the sports events of the ancient Greek cities were organized in 
western Anatolia. Thus, it is aimed to provide the benefits of the past for 
these cities within the framework of sports tourism in today's tourist 
destinations. For these purposes, literary, epigraphic and archaeological 
studies were examined. In addition, current package tour programs have 
been examined and a theamatic tour program has been designed to relate 
the past and present of sports tourism in ancient cities as intended in the 
study. Thus, the focus will be on the sports events in the ancient Greek 
cities located in western Anatolia and the historical role and effects of 
sports will be evaluated by referring to the importance of sports in western 
Anatolia geography. 
Keywords: Sports tourism, ancient era, western Anatolia, tour routes, 
thematic tour. 
 

1. GİRİŞ 
Turizmin gelişen ve çeşitlenen yapısı yenilikçi bir yaklaşımla sürekli 

olarak kendini yenileyen bir yapı oluşturmaktadır. Bu durum, turizm 
kapsamında oluşturulan hizmetlerin güncellendiği, alternatiflerin artırıldığı 

ve özellikle turizme katılan turist açısından ürün çeşitliliğinin ön plana 

çıktığı bir dönemi işaret etmektedir. Bu kapsamda çalışmada antik çağdaki 

spor etkinlikleri ele alınmış ve bu etkinliklerin izinde oluşturulan tematik 

bir tur programının önerisi sunulmaya çalışılmıştır.  
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Günümüzde de önemli bir yeri olan spor etkinliklerinin, antik 

dönemdeki etkileri, bugünkü Anadolu coğrafyasında da geçmişte olduğu 

gibi önemini hala korumaktadır. Geçmiş çağlardaki törensel ritüellerin 

devamında gerçekleştirilen spor etkinlikleri, bugünkü olimpiyat 

oyunlarının da temelini oluşturmaktadır. Antik çağlarda Yunan kültüründe 

düzenlenen olimpiyat oyunları “Olympia” adı ile adlandırılmaktadır. 
Olimpiyat oyunlarının ilk kez M.Ö 776 yılında kesin kayıtlarla 

gerçekleştiği bilinmektedir (Tekin ve Tekin, 2014: 23). Antik çağın bu 

sportif faaliyetlerinin gerçekleştirildiği; İsthmia, Athena, Messene 

stadyumları, olimpiyat oyunlarının ana merkezleridir. Bu stadyumlar gibi 
ülkemizde de batı Anadolu coğrafyasında yer alan Afrodisias stadyumu da 

özelikle sportif etkinlikler açısından günümüze ulaşabilmiş ana 

merkezlerden ve iyi korunmuş örneklerden bir tanesidir. Geniş bir 

coğrafyaya yayılan olimpiyat oyunları antik çağda o kadar önemli bir yer 

edinmiştir ki; Yunan kent devletleri olimpiyat oyunlarına 3 ay kala silah 

bırakmışlardır (Tekin ve Tekin, 2014). Antik dönemde, barış, birlik, 

beraberlik ve zahmetli olanı hak etme gibi erdemler üzerine kurulan sportif 
faaliyetler, geçmişin turizm faaliyetleri arasında da sayılabilir. Çalışmada 

geçmişin turizm faaliyetlerine atıfta bulunarak, antik şehirlerdeki spor 

aktiviteleri ile ilgili kaynaklara ulaşılamaya çalışılmış ve bu kapsamda ilgi 

çekici tematik bir tur rotası oluşturulmak istenmiştir. Tur kapsamı ve rotası 

zaman ve çalışma kısıtlılığı göz önüne alındığında, batı Anadolu Yunan 

antik kentleri ile sınırlandırılmıştır 
Çalışmanın ilk bölümünde spor turizmi kavramı tanımlanır. Burada 

literatürde yer alan çalışmaların ışığında spor turizmi kavramsal olarak 

değerlendirilir. Daha sonra çalışmada ortaya konulan tematik tur 

programının spor turizmindeki yeri konumlandırılır. İkinci bölümde antik 

çağda spor etkinliklerine değinilir. Çalışmada yer alacak tematik programın 

çerçevesi bu noktada şekillendirilir. Son olarak spor turizmi ve antik çağ 

spor etkinlikleri ilişkilendirilerek detaylı tematik tur programı ortaya 

konulur.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Spor Turizmi Kavramı ve Tanımlamalar 

Spor turizmi iki temel davranışla gerçekleşir: bunlardan ilki spor 
faaliyetlerini izlemek için bulunduğu yerden uzaklaşarak seyahat etmek, 
diğeri ise spor faaliyetlerine katılmak için bulunduğu yerden uzaklaşarak 
seyahat etmektir (Hall, 1992). Bu yaklaşıma benzer bir şekilde Nogawa vd. 
(1996), spor etkinlik alanında 24 saatten fazla bulunan ve katılım amacında 

birincil cazibenin sportif etkinliğe katılım olduğunu vurgulayan bir tanım 

yapar. De Knop (1987) bireylerin aktif olarak katıldığı sportif aktiviteler 
amacıyla gerçekleştirdiği seyahat ve tatilleri spor turizmi olarak tanımlar. 
Daha sonra De Knop (1990) bu kavramı geliştirerek spor turizm 
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faaliyetlerine katılım amaçlarına göre tanımlamalar yapmıştır. Bu 

tanımlamaları sportif bir amaç doğrultusunda planlanan tatiller, sportif 

amaçların gidilen destinasyonda ikincil planlı olarak gerçekleştiği tatiller, 
planlama gerçekleşmeden destinasyonda katılım sağlanan sportif 
faaliyetler olarak üç farklı türe göre şekillendirir. Glyptis and Jackson 
(1993) ise aktif bir katılım olmadan bireylerin izleyici olarak katıldığı 

seyahat ve tatillerinde spor turizmi olabileceğini belirtmiştir. Redmond 
(1990) ilk kez sportif etkinliklere katılan izleyicileri aktif katılımcılar gibi 

spor turizmi kapsamında değerlendirmiş ve onlara spor turisti adını 

vermiştir. Turco ve Eisenhardt (1998) spor ve spor turizmi arasındaki 

bağlantıyı değerlendirirken aktif spor katılımıyla gerçekleşen spor 

turizminin yanında büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapmanın 

ekonomik katkılarının oldukça yüksek olduğuna değinir. Kurtzman ve 
Zauhar (1997) spor turizminin tanımlarıyla ilgili sorunları aşarak spor 
turizmini beş temel ürün çerçevesinde tanımlar. Bunlar spor turizmi 
çekicilikleri, spor turizmine yönelik tatil köyleri, spor turizmi turları, spor 

turizmi etkinlikleri ve spor turizmi seyahatleridir. Bu yaklaşımın eksikliği 

ise hiçbir spor turizm ürününün tanımlayıcı bir temel olarak 

kullanılmasının mümkün olmamasıdır. Bu eleştiriyi yapan Stendevan 
(1998), turizm ürünlerine odaklı bir tanımın spor turizmine özgü ayırt edici 

yönlerin vurgulanamamasını eleştirir. Stedevan (1998), spor turizminin iki 
boyutta değerlendirilmesini yapar. Bunlar, fiziksel aktivitelerin kültürel bir 

deneyimi ve kültürel bir destinasyon deneyimidir. Gibson (1998) tüm bu 

yaklaşımları temel alarak spor turizmini, bireylerin bulundukları 

konumdan uzaklaşarak spor aktivitelerine katılma, spor aktivitelerini 

izleme ya da spor aktivitelerine yönelik ilgi çekici yerleri ziyaret etme 

amacına dayalı seyahat etme davranışı olarak tanımlar. Bu çerçevede spor 

turizmi aktif spor turizmi, etkinlik spor turizmi ve nostaljik spor turizmi 
olarak üç farklı şekilde gerçekleşmektedir. Çalışmada antik kentlerin izinde 

gerçekleştirilecek tematik bir tur rotası önerisi ile Gibson (1998) tarafından 

belirtilen nostaljik spor turizmine yönelik bir gezi güzergahı 

oluşturulacaktır.  Nostaljik spor turizmi tarihte önemli etkileri olan ve bu 

etkiler ile günümüzde turist çekmeyi başarabilen turistik mekanlara 
odaklanır. Çalışmadaki tematik tur programında bu mekanlara, antik 
kentlerde yer alan stadyum, gymnasium ve palestra adını verdiğimiz 

yapılar örnek teşkil etmektedir. 

2.2. Batı Anadolu Coğrafyasında Antik Çağda Yunan Spor 
Etkinlikleri  

Spor etkinlikleri, antik çağ coğrafyasına bakıldığında ilk kez şehir 

meydanları olan agoralarda gerçekleşmiştir (Tomay ve Değirmencioğlu, 

2017: 12). Agora, antik Yunan dilinde ve Homeros’un M.Ö. 8. yüzyılda 
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yazdığı İlyada destanında “ayopa" fiilinden türeyen “toplanma yeri” 

anlamına gelmektedir.  Bu alanlarda spor faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve 

zamanla yeni yerlere ihtiyaç duyulması sonrasında, “gymnasium” adı 

verilen spor salonu ve hamamı aynı anda içeren kompleks yapılar inşa 

edilmiştir.  
Yunan toplumlarında yarışma ve rekabet kavramları, antik yazıtlarda 

“athlos” ve “athleter” kavramlarıyla ilişkilendirilir. Bu kelimeler, acı 

çeken, zahmet çeken kavramlarını karşılamıştır (Tomay ve 
Değirmencioğlu, 2017). Aslında Yunan kültüründe olimpik oyunların 

önem ve ciddiyeti bu kavramlarda rahatlıkla görülebilmektedir. Nitekim 

olimpiyat oyunlarının başlama nedeni yirmi Yunan şehir devleti arasında 

barışı sağlamak isteyen Elis Kralı İphitos’un olimpiyat oyunları vesilesiyle 

ateşkes ilan etmesine dayanır. Olimpiyat oyunları, antik şehirlerin, on iki 
olimposlu tanrının kralı olan Zeus’a bağlılığını ve inancını ortaya koyar.  
Ayrıca bu oyunlar pagan inancında dini bir amaç temsil ettiği için kutsaldır. 

Kral İphitosun olimpiyat diskine yazdırdıkları, sağlamaya çalıştığı ateşkesi 

korumak amacını da taşır. Bu diskte yer alan ifadeler ise şu şekildedir: 
“Olimpia kutsal bir bölgedir. Buraya silahla girmeye teşebbüs eden kim 

olursa tanrıya karşı günahların en büyüğünü işlemekle damgalanacaktır. 
Böyle fena ve kötü bir davranışın sonucun da öcünü almayanlarda 
tanrısızlıkla damgalanacaktır” (Tekin ve Tekin, 2014). Günümüze 

bakıldığında, olimpiyat oyunlarının taşıdığı erdemler ve simgeler geçmişin 

izinde devam eder ve barışın korunması rolünü bugün dahi üstlenir. 
Antik Yunanistan coğrafyasından, batı Anadolu coğrafyasına 

gelindiğinde, Efes antik kentinde düzenlenen Artemis Törenleri, sportif 

etkinlik ve oyunlarında içerisinde bulunduğu birçok törensel etkinliğe ev 

sahipliği yapmaktadır. Özellikle Artemis adına düzenlenen bu törenlerde 

sportif etkinliklerin de düzenlendiği bilinmektedir. Bu etkinlikler ile ilgili 

verilere basılan sikkeler kaynaklık etmektedir (Yazıcı ve Üreten, 2020: 

461). Bu sikkeler Artemis törenlerine giriş için bir jeton ya da bilet 

özelliğini de taşıyabilmektedir.  
Bir başka batı Anadolu antik kenti Afrodisias’ta bulunan Afrodisias 

stadyumu 30.000 kişilik seyirci kapasitesi ile Yunan ve Roma dünyasının 

en büyük stadyumları arasında gösterilmiştir (Uzunaslan, 2010:11). 
Kapasitesi göz önüne alındığında bu denli büyük bir stadyumun salt yerli 
halk için yapıldığı düşünülmemektedir. Özellikle stadyum gibi mekanların 

civar şehir ve yerleşim yerlerinden bu etkinlikler için kenti ziyaret edenlere 

hizmet etme amacı taşıdığı da söylenebilmektedir (Uzunaslan, 2010). 
Afrodiasias stadyumu, turizm faaliyetleri açısından spor ve festivallerin 

antik dönemdeki verilerine ilişkin önemli bir kaynak niteliği de taşıyan bir 

stadyumdur.  
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Dünyadaki coğrafya biliminin kurucusu olarak kabul edilen 
Strabon’nun günümüze ulaşan yazıtlarında, antik çağdaki festivallerin 
şehirde oluşturduğu kalabalıktan ve şehrin ekonomisine olan katkılarından 

bahsettiği görülür (Strabon, VIII 6.20). Batı Anadolu’da yer alan 

“Panionian” festivali Strabon’un bahsettiği önemli bir festivaldir. 

Olimpiyat oyunlarına benzer biçimde düzenlenen etkinlikler ilahi ritüeller 

ile başlar. Bu etkinlik birçok şehir devletinin katıldığı bir festivaldir. Milet, 
Myus, Priene, Efes, Kolophon, Lebedos, Teos, Klazomenai, Phokaia, 
Samos, Khios, Erythrai şehirlerinden oluşan on iki iyon birliği bu 

festivallere katılarak kutsal yol olarak bilinen Priene, Milet ve Didim 

yolunda dini ritüelleri yerine getiriyordu. Festival boyunca koşu, uzun 

atlama, cirit atma, disk atma, boks, güreş, pentatlon ve yüzme gibi 

aktiviteler yapılmaktadır (Strabon, VIII, 6.20). Yine Akurgal (2000), bu 
aktivitelerin yapıldığı Efes, Magnesia, Tralles, Milet, Pirene 

stadyumlarından bahsetmektedir. Özellikle Priene, Milet ve Didim’de 

kutsal yolda yapılan koşu yarışları dinsel kökenli törenlere bağlı 

gerçekleştirilmektedir. 

3. Spor Turizmi Kapsamında Tematik Tur Planlama ve Araştırma 

Yöntemi 
Çalışmada ele alınan spor turizmi konusunda daha önce yapılan 

çalışmalar incelenerek geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Aynı şekilde 

antik çağ spor etkinlikleri üzerine yapılan literatür taraması sırasında 

arkeolojik ve epigrafik çalışmalardan yararlanılmıştır. Kavram olarak 
tanımlanan spor turizminin çalışmada ele alınan antik çağ spor 

etkinlikleriyle ilişkilendirilmesi tematik tur programı rota önerisi ile dizayn 
edilmiştir. Özellikle yaygın literatür değerlendirmesi sonrasında önerilen 

tur programının spor turizminin hangi türüne uygun olduğu belirlenmiş ve 

bu çerçevede antik çağda düzenlenen spor etkinlikleri referans alınarak 

tematik bir tur programı önerisi oluşturulmuştur. Oluşturulan programın 

mevcut literatürde kısıtlı şekilde yer alan çalışmalara katkı sağlayacağı ve 

yine sektör bazında turizm seyahat acentelerinde ekonomik ve ticari olarak 

katkılarda bulunacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışmanın tematik 
programlar ile günümüz özel ilgi turizmine yönelik bir katkı sağlayacağı 

da düşünülmektedir.  
Tematik bir tur rotası oluşturulurken Anadolu coğrafyasının kültürel 

zenginliğinin bir sonucu olarak çalışma Batı Anadolu Yunan şehirlerine 

odaklanmıştır. Özellikle bütün Anadolu’yu kapsayacak bir tur rotası 

oluşturmanın zaman ve literatür açısından zorluğu çalışmadaki en önemli 

kısıtlılıklardandır. Yine çalışma Gibson (1998) tarafından tanımlanan 

nostaljik spor turizmi kapsamında değerlendirilmiş ve buna uygun bir 

tematik program oluşturulmuştur. Nostaljik spor turizmi kişilerin katılım 
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amaçlarına göre tarihsel süreçte iz bırakan, önemli görülen ve turistik 

çekicilik barındıran mekanlara odaklanır. Ayrıca bu turizm türünde bazı 

spor aktiviteleri de oluşturularak bireylerin aktif bir şekilde bazı sportif 

faaliyetlerinde bulunmasına da olanak sağlanır. 

4. Antik Dönem Spor Etkinlikleri Kapsamında Batı Anadolu’da 
Tematik Bir Tur Programı Önerisi 

Akurgal (2000: 383-398) ve Strabon’un (Strabon, VIII 6.20) bahsettiği 

festivaller esnasında düzenlenen spor etkinlikleri ve bu etkinliklere hizmet 

eden yapılar göz önüne alındığında, alternatif bir tur rotasının Efes, Priene, 

Milet, Didim, Magnesia, Afrodisias ekseninde olması öngörülebilir. 

Özellikle tarihsel betimleme ve kaynaklar açısından zengin bir müzeye 

sahip olan bu kentler, aynı zamanda birer açık hava müzesi özelliği de 

sergilemektedir. Çalışmada tüm bu kaynaklar incelendiğinde oluşturulan 

tur rotası Tablo-1 de yer almaktadır. 

Tablo-1: Antik Çağ Spor Etkinliklerinin İzinde Batı Anadolu Antik Yunan 
Şehirlerine Yönelik Tematik Bir Tur Programı Önerisi 

1.Gün 
08.15 İzmir Havaalanı karşılaması  
09.00 Selçuk Hareket  
10.00 Şirince’de sabah kahvaltısı 
11.00 Kahvaltı sonrası Artemis Tapınağı ziyareti 
11.30 Artemis Törenlerinin Antik çağdaki güzergahı takip 

edilerek Efes Antik Kenti ziyareti yapılır. 
13.30 Efes Şehrinden Kuşadası’na hareket edilir. 
14.00 Öğle yemeği sonrasında Kuşadası’nda su sporlarına 

yönelik aktiviteler gerçekleştirilir.  
17.00 Misafirler otele yerleştirilir ve ertesi gün için buluşma saati 

verilir.  
2.Gün 
08.30 Sabah Kahvaltısı 
09.30 Buluşma saati verileren misafirler Dilek Yarımadasına 

götürülür.  
10.30 Dilek yarımadasından Söke Doğanbey Karina’ya doğru 

trekking turu başlar. 
13.30 Doğanbey Karina’da öğle yemeği molası verilir. 
14.30 Sırasıyla Priene, Milet ve Didim Apollon tapınağı 

ziyaretleri yapılarak burada düzenlenen dinsel ritüeller ve bu ritüellere 

bağlı koşu ve atletizm yarışlarından bahsedir.  
18.30 Kuşadası’nda bulunan otele geri dönüş yapılarak bugünün 

programı sonlandırılır.  
3.Gün  
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08.30 Sabah kahvaltısı sonrasında otelden hareket edilir. 
09.15 Magnesia antik kentine ulaşılır. Burada antik şehir ziyareti 

sırasında bir kısmı toprak altında olan şehir stadyumu da ziyaret edilir. 
11.15 Afrodisias antik şehrine ulaşılır. Burada yer alan stadyum 

yapısı ve ören yeri ziyaret edilir 
13.00 Öğle yemeği  
14.00 Hierapolis antik kenti ziyareti için hareket edilir. 
15.00 Hierapolis antik kenti ziyareti sonrasında burada yer alan 

antik havuz ve travertenlerde yüzme ve yürüyüş aktiviteleri 

gerçekleştirilir. Ayrıca gün batımına yakın bisikletli fotoğraf turları da 

gerçekleştirilir. 
18.00 Otele giriş ve dinlenme  
4.Gün  
 05.30 Balon ve yamaç paraşütü aktiviteleri için otelden hareket 

edilir. 
06.00-08.00 Gün doğumu, balon ve yamaç paraşütü aktiviteleri 

ile gerçekleştirildikten sonra otele gelinir. 
10.00 Kahvaltı sonrasında otelden ayrılarak Denizli Çardak 

havalimanına İstanbul uçuşu için hareket edilir ve tematik tur programı 

sonlandırılır.  
  

 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Spor etkinlikleri, antik çağlarda dinsel ritüellere bağlı olarak gelişmiş 

olsa da zamanla insanların rekabet ve yarışma duygusunu, eğlenceyi ve 
dolayısıyla ekonomik faaliyetleri de ön plana çıkarmıştır. Şehirlerde spor 
etkinliklerine hizmet eden birçok yapı böylelikle kurulmuş ve antik çağda 

olduğu gibi günümüzde de bu mekanlar popülerliğini yitirmemiştir. Bu 
popülerlik bugün büyük kapasiteli stadyumları, yüzme havuzlarını, yarış 

pistlerini ve örneği çoğaltılabilecek pek çok yapıyı beraberinde getirmiştir. 
Günümüzde pek çok ülkenin büyük ölçekli etkilere sahip olimpiyatlar, 

şampiyonalar, spor müsabakaları gibi etkinliklere ev sahipliği yapmak için 

yarışması bu durumun açık ve net bir göstergesidir.  
Antik çağ coğrafyasının spor etkinliklerinin izinde, çalışmada ele alınan 

bölge Batı Anadolu ile kısıtlanmış olsa da Anadolu coğrafyası spor 

etkinliklerinde merak uyandıracak birçok farklı rotaya ev sahipliği yapacak 

potansiyele sahiptir. Batı Anadolu’da antik dönem etkinliklerine örnekler 

verilerek oluşturulan bu tematik program, günümüzde acenteler tarafından 

pratikte uygulanan günübirlik programlar ile benzerlik gösterebilir. Fakat 
spor turizmi kapsamında tematik olarak sunulan program aynı zamanda 

özel ilgi turizminde de kullanılabilir. Bu nedenle çalışmada spor etkinlikleri 
ile ilgili bir farkındalık yaratılarak mevcut müşteri potansiyelinin üzerine, 
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özel ilgi alanında yeni müşterilerin eklenmesine yardım eden bir program 

oluşturmaya çalışmıştır. Farklı bir pazarlama olanağı yaratan bu tematik 
rota, antik çağ spor rotalarının izinde gerçekleştirilerek turistik çekim 

alanlarındaki stadyum, palestra ve gymnasium gibi mekanların üzerine 

odaklanmıştır. Elbette ülkemizin farklı noktalarında gerçekleştirilebilecek 

rafting, tırmanış, safari ve doğa sporlarını kapsayan birçok potansiyel 

benzer rotalarla benzer biçimde tematik olarak geliştirilebilir. Bu durum da 
ülkemizin spor etkinliklerine yönelik turizm ürünlerinin zenginleşmesine 

ve turistik faaliyetlerine katkı sağlayacaktır.  
Son dönemde popüler olan tematik turların spor turizmi kapsamında 

değerlendirilmesi, sporunda tematik bir zemine uygunluğunu ve turizmde 

çeşitlilik sağlayabileceğini göstermektedir. 
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SANAL REKREASYONA İLİŞKİN BİR ALANYAZIN TARAMASI 
 

Özlem GÜNCAN 
Arş. Gör. Dr., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 

Yüksekokulu, ozlemozkeroglu@mehmetakif.edu.tr 
 

ÖZET 
Çalışmada, alanyazındaki sanal rekreasyon konulu çalışmaların bütüncül 

bir bakış açısıyla değerlendirilerek mevcut durumun ortaya konması 

amaçlanmıştır. Bu amaçtan yola çıkılarak, sanal rekreasyonla ilgili ulusal 
ve uluslararası alanyazın taranmıştır. Taramalar basılı ve elektronik 

kaynakların taranması şeklinde yapılmış ve ikincil kaynaklardan 

faydalanılmıştır. Taramalar, “elektronik boş zaman”, “meta-boş zaman”, 

“sanal rekreasyon”, “dijital rekreasyon ve “çevrimiçi rekreasyon” 

sözcükleri bağlamında gerçekleştirilmiştir. Taramalar sonucunda 50 ulusal 
ve uluslararası çalışmaya ulaşılmıştır. Ulaşılan çalışmalar, bütüncül bir 

bakış açısıyla değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmanın sonunda, sanal 
rekreasyon konusunda bugüne kadar yapılan akademik çalışmaların genel 

bir görüntüsü çıkarılmıştır. Buna göre, çalışmadan, sanal rekreasyon 

konusunun alanyazında 1998’den bu yana çalışıldığı, son yıllarda bu 

konudaki çalışmaların sayısında artış yaşandığı sonucu elde edilmiştir. 

Ayrıca, bu konuda en çok “makale” yazılmış ve çoğunlukla “uluslararası” 

yayın yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Elektronik boş zaman, sanal rekreasyon, alanyazın 

taraması. 

A LITERATURE REVIEW ON VIRTUAL RECREATION 

ABSTRACT 
In the study, it has been aimed to reveal the current situation by evaluating 
the studies on virtual recreation in the literature from a holistic perspective. 
Based on this purpose, national and international literature on virtual 
recreation has been reviewed. The reviews have been made in the form of 
reviewing of printed and electronic resources and secondary sources have 
been used in the study. The reviews have been carried out in the context of 
the words “electronic leisure”, “meta-leisure”, “virtual recreation”, “digital 

recreation” and “online recreation”. As a result of the reviews, 50 national 

and international studies have been reached. The studies reached have been 
evaluated with a holistic perspective. At the end of the study, a general view 
of the academic studies on virtual recreation has been made. Accordingly, 
from the study, it has been concluded that the subject of virtual recreation 
has been studied in the literature since 1998 and there has been an increase 
in the number of studies on this subject in recent years. In addition, the 
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most “articles” have been written on this subject and mostly “international” 

publications have been made. 
Keywords: Electronic leisure, virtual recreation, literature review. 

1. GİRİŞ 
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte elektronik ortamlarda yaratılan ve 

insanların algılarına benzeyen sanal uygulamalar bireyler tarafından ilgi 
görmeye başlamıştır (Özkeroğlu ve Akyıldız Munusturlar, 2020, s. 1). Bu 
uygulamalar ile bireylerin boş zaman değerlendirme alışkanlıkları da 
değişikliğe uğramış ve elektronik aktivitelere katılım bir boş zaman 

değerlendirme biçimi haline gelmiştir (Nimrod ve Adoni, 2012, s. 34). 
Bunun sonucunda “elektronik boş zaman” kavramı gündeme gelmiştir 
(Özkeroğlu ve Akyıldız Munusturlar, 2020, s. 3). Elektronik boş zamanın 
tanımını Güncan (2021a, s. 170),“bireyin işi ve zorunlu ihtiyaçları dışında 

kalan, özgürce ve kendi tercihleri doğrultusunda, bir sanal gerçeklik 

deneyimi yaşamak amacıyla bilgisayar, internet, dijital oyun makinesi, 
sanal gerçeklik gözlüğü vb. teknolojik cihazlarda üretilen elektronik 

uygulamalarla geçirebileceği zaman dilimi” şeklinde yapmıştır. Buradan, 
elektronik boş zamanın, bireylerin elektronik aktiviteler için ayırdıkları boş 

zaman dilimi ile alakalı olduğu anlaşılmaktadır. 
Bireylerin boş zamanlarında elektronik aktivitelere katılmaları ve bu 

aktiviteleri deneyimlemeleri ile ortaya çıkan rekreasyon çeşidini 

tanımlamak için de “sanal rekreasyon” kavramından bahsedilmektedir 
(Güncan, 2021b, s. 70). Bu kavram, elektronik boş zaman kavramı üzerine 

temellendirilmekte ve bireylerin boş zamanlarında yaşadıkları elektronik 
aktivite deneyimlerini ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Buna bağlı 

olarak, sanal rekreasyon kavramı ile ilgili alanyazında tanımlama 

çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. Örneğin, Akoğlan Kozak ve 

Özkeroğlu (2018, s. 405), sanal rekreasyonun “zaman ve mekan bağımlılığı 

olmadan, insanda gerçekmiş hissi yaratarak olağanüstü deneyimler sunan, 

gönüllü ve ücret ödeme zorunluluğu olmadan da gerçekleşebilen 

deneyimlerin tümü” olduğunu ifade etmiştir. Aylan ve Aylan (2020, s. 
2751) da sanal rekreasyonu, “insanların boş zamanlarını değerlendirmek, 

dinlenmek, bedenen ve zihnen yenilenmek, kaliteli zaman geçirmek vb. 

amaçlarla, sanal ortamlarda veya gerçek ortamlarla sanal uygulamaların 

birleştirildiği platformlarda, bilgisayarlar, akıllı cep telefonları, VR-BOX 
3D gözlükler, oyun konsolları, joystickler vb. teknolojik araçlarla yapılan 

spor yapma, yarışma, seyahat etme veya gezi, kitap okuma, oyun oynama, 

sanatsal etkinlikler vb. aktiviteler” olarak tanımlamıştır. Sanal rekreasyon 
ile katılımcılar, belirli bir süre için zihinsel olarak içinde bulundukları 

gerçek dünyadan uzaklaşmakta ve sanal bir dünyanın içine girmektedirler. 

Bu dünyada, burada yaratılan aktiviteleri deneyimlemekte ve bir sanal 

gerçeklik deneyimi yaşamaktadırlar (Özkeroğlu ve Akyıldız Munusturlar, 
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2020, s. 6). Dolayısıyla, buradan, sanal rekreasyon yapan katılımcıların, 

zaman ve mekandan bağımsız olarak bu deneyimi yaşadıkları bilgisi elde 

edilmektedir. Ayrıca sanal rekreasyon ile katılımcıların gerçek dünya 

algısının dışında benzersiz bir deneyim yaşadıkları da anlaşılmaktadır. 
Sanal rekreasyon konusu teknolojinin gelişmesi ve boş zaman 

değerlendirme biçimi olarak bireylerin elektronik aktivitelere yönelmeye 
başlaması ile birlikte alanyazına yansıyan yeni bir konu olmuştur. Ancak 

sanal rekreasyon aktivitelerinin bireylerin hayatlarını her yönden kuşatmış 

olmasına karşın alanyazında bu konuyu araştıran çalışmaların sınırlı sayıda 

kaldığı görülmüştür. Bu durum, sanal rekreasyon konusuna ilişkin 

alanyazındaki çalışmaların bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmeye 

alınıp bu konudaki mevcut görüntünün ortaya konması gereğini ortaya 

çıkarmıştır. Bu çalışma da bu gereklilikten yola çıkarak hazırlanmış ve 

çalışmada, sanal rekreasyon konulu akademik çalışmaların bir analizi 

yapılmıştır. 

2. YÖNTEM 
Araştırmanın amacı, “alanyazındaki sanal rekreasyon konulu 

çalışmaların bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilerek bu konudaki 

mevcut durumun ortaya konulması” olarak belirlenmiştir. Bu amaç 
doğrultusunda, sanal rekreasyon olgusunu konu edinen ulusal ve 
uluslararası düzeydeki akademik çalışmalar araştırma kapsamına 

alınmıştır. Araştırma, günümüzde bireylerin günlük yaşamlarının 

vazgeçilmez bir parçası haline gelen sanal rekreasyonu konu alan 
çalışmaların bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilip analiz edilerek 
genel bir görünümünün ortaya konması bakımından önemli görülmektedir. 

Araştırmada nitel veri toplama tekniklerinden alanyazın taraması tercih 
edilmiştir. Alanyazın taraması, sosyal bilimlerde araştırma tasarımı 

konusunda yaygın olarak kullanılmakta (Neuman, 2016, s. 395) ve belirli 
bir konuda yapılan mevcut çalışmaları sentezleyerek (Snyder, 2019, s. 334-
335) konu hakkında son durumu özetlemeyi amaçlamaktadır (Rowley ve 

Slack, 2004, s. 32). Alanyazın taramasının araştırmacıya sağladığı bu 

avantaj göz önünde bulundurularak araştırmada veri toplama tekniği olarak 

alanyazın taramasına başvurulmuştur. Taramalar, ulusal ve uluslararası 

düzeydeki basılı ve elektronik kaynakların taranması şeklinde 

gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, araştırmanın gerçekleştirildiği 2022 
yılının Ağustos ayına kadar alanyazında yayınlanmış araştırmalar 

değerlendirmeye alınmıştır.  

Tarama yapabilmek için öncelikle anahtar kelimeler belirlenmiştir. Bu 

kelimelere, sanal rekreasyon konusu ile alakalı “elektronik boş zaman”, 
“meta-boş zaman”, “sanal rekreasyon”, “dijital rekreasyon” ve “çevrimiçi 

rekreasyon” olarak karar verilmiştir. Taramalar neticesinde, bu konuları ele 
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alan çalışmalara ulaşılmıştır. Araştırmanın evrenini, ulusal ve uluslararası 

düzeyde yayınlanan elektronik ve basılı kaynakların tamamı oluşturmuş, 

örneklem ise bu kaynaklar içerisindeki sanal rekreasyon konulu 

çalışmalardan meydana gelmiştir. Taramalar sonucunda, sanal rekreasyon 
konusunda yapılmış 50 ulusal ve uluslararası akademik çalışmaya 

ulaşılmıştır. Bu rakam, alanyazında sanal rekreasyon konusunda yapılan 

akademik çalışmaların oldukça kısıtlı olduğunu göstermiştir. Bu sebeple 

araştırmada, bu çalışmaların ulusal ve uluslararası olmalarına veya 

yayınlandıkları veri tabanlarına göre bir ayrıma gidilmemiş, ulaşılan bütün 

çalışmalar araştırma kapsamına alınmıştır. 
Araştırma verilerinin analizi birtakım aşamalar takip edilerek 

yapılmıştır. Bu bağlamda ilk olarak, sanal rekreasyon konusuna ilişkin 

alanyazının taranması ile elde edilen 50 akademik çalışma, yayınlandıkları 
yıllara göre sıralanmıştır. İkinci aşamada, çalışmaların konu başlığı, yayın 

türü, yayın yeri ve araştırma konusuna ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

Üçüncü aşamada, çalışmalar bu parametrelere göre değerlendirmeye 

alınmıştır. Bu değerlendirme bütüncül bir bakış açısıyla yapılmış ve sanal 
rekreasyona ilişkin alanyazının mevcut durumunun ne olduğu 

araştırılmıştır. Değerlendirmeler sonucunda elde edilen bulgular 
tablolaştırılarak sunulmuştur. Araştırmanın sonunda ise sanal rekreasyon 
konusunda bugüne kadar yapılan akademik çalışmaların genel bir 
görüntüsü çıkarılmıştır. 

3. BULGULAR 
Bu bölümde, ulusal ve uluslararası alanyazında yer alan ve tarama 

yöntemiyle elde edilen sanal rekreasyon konulu akademik çalışmaların 

değerlendirmelerinden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Bulgular 
burada aşamalar halinde sunulmuştur. İlk olarak çalışmaların yayın yılları, 

konu başlıkları, yayın türleri, yayın yerleri ve araştırma konularına ilişkin 

genel bilgilere yer verilmiş ve bu bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Sanal Rekreasyon Konulu Çalışmalar 

Yıl Yazar Konu Başlığı 
Yayın 

Türü Yayın Yeri Araştırma Konusu 

1998 
Green, E. 
ve Adam, 

A. 

ON-LINE 
LEISURE 

Gender, and 
ICTs in the 

home 

Makale 
Information 

Communication 
& Society 

Boş zamanlarda bilgi 

ve iletişim 

teknolojilerinin 
kullanımında 

toplumsal cinsiyet 
boyutlarının 

araştırılması 

2003 
Lawrence, 

L. 

‘These are the 

voyages…’: 

Interaction in 
Real and 

Virtual Space 

Makale Leisure Studies 

Yeni teknolojilerin, 
bilgisayar aracılı bilgi 

ve iletişim 

teknolojilerinin 
geleneksel boş zaman 
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Environments 
in Leisure 

ortamlarındaki sosyal 

etkileşim üzerindeki 

etkisinin incelenmesi 

2003 

Haven, C. 
ve 

Botteril, 
D. 

Virtual 
Learning 

Environments 
in Hospitality, 

Leisure, 
Tourism and 

Sport: A 
Review 

Makale 

Journal of 
Hospitality, 

Leisure, Sports 
& Tourism 
Education 

Turizm, spor ve 
rekreasyon alanındaki 

sanal öğrenme 

ortamlarının 

araştırılması 

2004 
Reid, D. 
ve Hirji, 

T. 

The Influence 
of a Virtual 

Reality Leisure 
Intervention 

Program on the 
Motivation of 
Older Adult 

Stroke 
Survivors: A 
Pilot Study 

Makale 

Physical & 
Occupational 
Therapy in 
Geriatrics 

Boş zamanlar için yeni 

bir sanal gerçeklik 

programının yaşlı 

erişkin inme 

mağdurlarının 

motivasyonları 

üzerindeki etkisinin 

araştırılması 

2005 

Mannell, 
R.C., 

Kaczynski
, A.T. ve 
Aronson, 

R.M. 

Adolescent 
Participation 
and Flow in 
Physically 

Active Leisure 
and Electronic 

Media 
Activities: 
Testing the 

Displacement 
Hypothesis 

Makale 
Society and 

Leisure 

Fiziksel olarak aktif 
boş zaman ve 

elektronik medya 
aktivitelerinde 

ergenlerin 
katılımlarının 

incelenmesi 

2006 

Crowe, N. 
ve 

Bradford, 
S. 

‘Hanging out 

in Runescape’: 

Identity, Work 
and Leisure in 

the Virtual 
Playground 

Makale 
Children’s 

Geographies 

Gençlerin çevrimiçi 

oyun topluluklarının 

sanal alanlarındaki 

uygulamaların 

araştırılması 

2007 

Whitty, 
M.T. ve 

McLaughl
in, D. 

Online 
recreation: The 

Relationship 
between 

loneliness, 
Internet self-
efficacy and 
the use of the 
Internet for 

Entertainment 
Purposes 

Makale 
Computers in 

Human 
Behavior 

Yalnızlık, internet öz 

yeterliliği ve internetin 

eğlence amaçlı 

kullanımı arasındaki 

ilişkinin, çevrimiçi 

rekreasyon bağlamında 

araştırılması 

2011 Arora, P. 

Online Social 
Sites as Virtual 

Parks: An 
Investigation 
into Leisure 
Online and 

Offline 

Makale 
The 

Information 
Society 

Çevrimiçi sosyal ağ 

sitelerinin, sanal 
parklar bağlamında 

araştırılması 
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2011 

Schwartz, 
G.M., 

Santiago, 
D.R.P., 
Tavares, 

G.H., 
Kawaguti, 

C.N., 
Abrucez, 
P.M. ve 

Filho, S.C. 

Risk, Emotion, 
and 

Aggressiveness 
in Virtual 
Leisure: 
Brazilian 
Players 

Standpoints 

Makale 

Recreation and 
Society in 

Africa, Asia & 
Latin America 

Risk, şiddet, 

rekabetçilik ve oyun 

deneyimleri sırasında 

hissedilen duygularla 
ilgili olarak, insanlarla 
sanal ortam arasındaki 

ilişkinin öznel 

yönlerinin araştırılması 

2011 
Huang, 

Y.L. 

Senior 
Acceptance of 
Digital Leisure 
and Recreation 

Products for 
Health 

Promotion 

Bildiri 

Annual 
Conference on 
Innovations in 

Business & 
Management 

Yaşlıların, dijital 
eğlence ve rekreasyona 

yönelik yeni teknoloji 

ürünleri ile sağlığın 

teşviki ve yararlarına 

ilişkin n benimseme 

niyetlerinin 
belirlenmesi 

2012 
Nimrod. 

G. ve 
Adoni, H. 

Conceptualizin
g E-Leisure 

Makale 
Society and 

Leisure 

Elektronik boş zaman 

kavramının 

kavramsallaştırılması 

ve ayırt edici 

niteliklerinin 
belirlenmesi 

2012 
Grimley, 

M. 

Digital 
Leisure-Time 

Activities, 
Cognition, 
Learning 

Behaviour and 
Information 

Literacy: what 
are our 
children 
learning? 

Makale 
E-Learning and 
Digital Media 

Dijital yoğunlaştırma 

seviyelerine göre 

farklılaştırılmış okul 

çağındaki öğrenci 

gurupları arasındaki 

bilişsel ve eğitimsel 

farklılıkların 

araştırılması 

2013 Bae, Y. 

Chaotic 
Phenomena in 

Addiction 
Model for 

Digital Leisure 

Makale 

International 
Journal of 

Fuzzy Logic 
and Intelligent 

Systems 

Bilgisayar oyunları ve 

sosyal medya dahil 
olmak üzere dijital boş 

zaman bağımlılığı için 

matematiksel bir model 
önerilmesi 

2015 

Alcazar, 
J.F.J. ve 

Rodriguez, 
G. 

Medieval 
Soundspace in 

the New 
Digital Leisure 

Time Media 

Makale 
Medium 
Aveum 

Ortaçağ’ın neye 

benzediği fikrinin ve 

özellikle onun ses 

manzarasının analiz 

edilmesi amacıyla 

video oyunlarına yeni 

bir yaklaşım sunulması 

2015 
Akyıldız, 

M. 

Özel 

Gereksinimli 
Bireylere 
Yönelik 

Elektronik Boş 

Zaman 
Aktivitelerinin 

Bildiri 
III. Rekreasyon 
Araştırmaları 

Kongresi 

İşitme engelli 

bireylerin elektronik 
boş zaman 

fırsatlarından olan 

oyun konsollarından 

faydalanarak 
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Psikososlayl 
Etkilerine 

Yönelik Bir 

Proje 

psikososyal faktörlere 

etkisinin incelenmesi 

2015 
Akyıldız, 

M. ve 
Argan, M. 

Leisure 
Experiences 
Tagged on 

Facebook: The 
Influence of 
Facebook 

Experiences on 
Satisfaction 

Makale 
Pamaukkale 

Journal of Sport 
Sciences 

Facebook üzerinden 

elektronik eğlence 

deneyiminin boyutları 

ile bu boyutların boş 

zaman memnuniyeti 
üzerindeki etkisinin 

araştırılması 

2015 

Sintas, 
J.L., 

Francisco, 
L.R. ve 
Alvarez, 

E.G. 

The Nature of 
Leisure 

Revisited 
Makale 

Journal of 
Leisure 

Research 

Dijital boş zaman ve 

ücretli iş faaliyetlerinin 

özelliklerinin 

belirlenmesi 

2016 

Francisco, 
L.R., 

Lopez-
Sintas, J. 

ve Garica-
Alvarez, 

E. 

Social Leisure 
in the Digital 

Age 
Makale 

Society and 
Leisure 

Dijital boş zaman 

etkinliklerinin sosyal 
özelliklerinin 

incelenmesi 

2016 
Aydın, B. 

ve Arslan, 
E. 

The Role of 
Social Media 

on Leisure 
Preferences: A 
Research on 

the Participants 
of Outdoor 
Recreation 
Activities 

Makale 
Tourism 

Academic 
Journal 

Sosyal medyanın boş 

zaman değerlendirme 

tercihleri üzerindeki 

etkisinin incelenmesi 

2017 

San-
Emeterio, 
M.A.V., 

Sanz-
Arazuri, E. 
ve Leon-
Elizondo, 

A.P. 

Digital Leisure 
and Perceived 

Family 
Functioning in 

Youth of 
Upper 

Secondary 
Education 

Makale 

Media 
Education 
Research 
Journal 

Ortaöğretim 

gençliğinin dijital boş 

zaman davranışlarının 

araştırılması 

2017 

Lopez-
Sintas, J., 
Francisco, 

L.R. ve 
Garcia-
Alvarez, 

E. 

Home-based 
Digital Leisure 

Makale 
World Leisure 

Journal 

İnsanların evde boş 

zamanlarında 

gerçekleştirdikleri 

dijital boş zaman 

aktivitelerinin 
araştırılması 

2017 

Valtchano
v, B.L. ve 

Parry, 
D.C. 

“I Like My 

Peeps”: 

Diversifying 
the Net 

Generation’s 

Digital Leisure 

Makale 
Leisure 

Sciences 

Göçmen genç kuşağın 

dijital boş zaman 

uygulamalarına ilişkin 

deneyimlerinin 
araştırılması 
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2017 
Yıldız, Ü. 

ve Gümüş, 

H. 

Cyberloafing 
as a 

Recreational 
Activity at 
Dest Job 
Workers 

Makale 

Journal of 
Recreation and 

Tourism 
Research 

Masa başı çalışan 

bireylerde rekreatif bir 
etkinlik olarak siber 

aylaklık 

davranışlarının 

incelenmesi 

2018 

Jang, 
S.W., Ko, 

J., Lee, 
H.J. ve 

Kim, Y.S. 

A Study on 
Tracking and 
Augmentation 
in Mobile AR 
for e-Leisure 

Makale 

Hindawi 
Mobile 

Information 
Systems 

Elektronik eğlence için 

mobil artırılmış 

gerçeklik 

uygulamalarındaki 

izleme ve artırılmanın 

incelenmesi 

2018 
Ron, Y. ve 
Nimrod, 

G. 

Digital 
Negotiation: 

Online Leisure 
in Coping with 

Gender 
Stereotypes 

Makale 
Leisure 

Sciences 

Siber uzayın ve bu 

uzayın sağladığı 

anonimliğin, cinsiyet 

klişelerinden 

kaynaklanan boş 

zaman kısıtlamalarıyla 

başa çıkmada yararlı 

olup olmayacağının 

araştırılması 

2018 

Sharaievsk
a, I. Ve 
Hodge, 

C.J. 

“Hey Dad, I 

just wanna say 
hello”: Digital 

Leisure among 
Nonresident 

Fathers 

Makale 

International 
Journal of the 
Sociology of 

Leisure 

Yerleşik hayat 

sürmeyen babaların, 

babalıklarında -
çocuklarıyla olan 

ilişkilerinde- dijital boş 

zaman aktivitelerini 
kullanımlarının 

incelenmesi 

2018 

Esentaş, 

M., Güzel, 

P. ve 
Vural, M. 

Popüler 

Kültürde 

Rekreatif Bir 
Etkinlik Olarak 
Dijital Sporlar 

Makale 

Atatürk 

Üniversitesi 

Beden Eğitimi 

ve Spor 
Bilimleri 
Dergisi 

Boş zaman etkinliği 

olarak dijital sporların 

yöneticiler gözüyle 

değerlendirilmesi 

2018 

Akoğlan 

Kozak, M. 
ve 

Özkeroğlu

, Ö. 

Turizm ve 
Rekreasyon 
kavramları: 

Sanal Bakış ile 

Değerlendirme 

Bildiri 

II. Uluslararası 

Sürdürülebilir 

Turizm 
Kongresi 

Sanal turizm ve sanal 
rekreasyon kavramları 

arasındaki ilişkinin 

kavramsal olarak 
incelenmesi 

2018 

Chacon-
Cuberos, 

C., Castro-
Sanchez, 

M., 
Gonzalez-
Campos, 

G. ve 
Zurita-

Ortega, F. 

Victimization 
in the School, 
Digital Leisure 
and Irritability: 
Analysis Using 

Structural 
Equations 

Makale 

E-Journal of 
Educational 
Research, 

Assessment and 
Evaluation 

Öğrencilerin okulda 

yaşadıkları 

mağduriyetin, dijital 

boş zaman 

alışkanlıklarıyla ilişkili 

depresyon veya 
anksiyete durumları 

üzerinden araştırılması 

2019 
Ekinci, E. 
ve Özer, 

U. 

Bir Serbest 
Zaman 

Etkinliği 

Olarak Sanal 
Gerçeklik 

Bildiri 

2. Uluslararası 

Rekreasyon ve 
Spor Yönetimi 

Kongresi 

Bir serbest zaman 
etkinliği olarak sanal 

gerçeklik uygulamaları 

hakkında bilgi 

verilmesi ve sanal 
gerçekliğin eğlence 
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sektöründeki kullanım 

alanlarının incelenmesi 

2019 

Wood, L., 
Hoeber, 

O., 
Snelgrove, 

R. ve 
Hoeber, L. 

Computer 
Science Meets 

Digital 
Leisure: 
Multiple 

Perspectives on 
Social Media 

and eSport 
Collaborations 

Makale 
Journal of 

Leisure 
Research 

Dijital boş zaman 

tüketici davranışları ile 

deneyimlerinin sosyal 
adalet bağlamında 

araştırılması 

2019 Mayoh, J. 

Perfect 
Pregnancy? 

Pregnant 
Bodies, Digital 
Leisure and the 
Presentation of 

Self 

Makale Leisure Studies 

Hamile kadınların 

instagramdaki kendi 
sunumları aracılığıyla 

bedenlerini çevreleyen 

baskın söylemin 
araştırılması 

2019 Tham, A. 

Rainbows 
Looming 

Large: Digital 
Leisure and 

Youth 
Innovation 

Makale 
World Leisure 

Journal 

Dijital eğlencede 

“Rainbow” isimli 

oyuncak dokuma 
tezgahlarının katılımcı 

uygulamalarını ve 

yenilikçi düşünce ve 

uygulama alanlarını 

nasıl kolaylaştırdığının 

araştırılması 

2019 

Keskin, U. 
ve 

Bayram, 
A. 

Aylak 
Bireylerin 

Davranışlarının 

Çağdaş Biçimi: 

Elektronik 
Aylaklık 

Makale 

Anadolu 
Üniversitesi 

İşletme 

Fakültesi 

Dergisi 

Aylak birey 
davranışlarının çağdaş 

anlamda ne şekilde 

tezahür ettiğinin 

tartışılması ve felsefi 

görüşlerden ve güncel 

alanyazından destek 

alınarak elektronik 

aylaklık olarak 

kavramsallaştırılan 

yaşamsal gerçekliğe 

ilişkin açıklama 

getirilmesi 

2019 
Eryılmaz, 

S. ve Bal, 
H.T. 

Teknoloji 
Bağımlılığı ile 

Rekreasyonel 
Eğilimler 

Arasındaki 

İlişki: 

Üniversite 

Öğrencileri 

Üzerinde Bir 

İnceleme 

Makale 
Türk Turizm 

Araştırmaları 

Dergisi 

Üniversite 

öğrencilerinin teknoloji 

bağımlılıkları ile 

rekreasyon eğilimleri 

arasındaki ilişkinin 

incelenmesi 

2020 

Chiribuca, 
D. ve 

Teodoresc
u, A. 

Digital Leisure 
in Later Life: 
Facebook Use 

among 
Romanian 

Senior Citizens 

Makale 

Revista De 
Cercetare Si 
Interventie 

Sociala 

Yaşlıların çevrimiçi 

eğlence davranışlarının 

tercihler, 
motivasyonlar, 

algılanan faydalar ve 

çevrimiçi arenada 
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karşılaşılan zorluklar 
açısından incelenmesi 

ve dijital benlikleri ile 
çevrimdışı kimlikleri 

arasındaki bağlantının 

araştırılması 

2020 

Özkeroğlu

, Ö. ve 

Akyıldız 

Munusturl
ar, M. 

Elektronik Boş 

Zaman 
Kitap 

Bölümü 
Gazi Kitabevi 

Elektronik boş zaman 

kavramının ve 

uygulamalarının 

kavramsal boyutlarıyla 

incelenmesi 

2020 
Hastürk, 

G. 

Elektronik Boş 

Zaman 
Aktivitesi 

Olarak Aktif 
Video 

Oyunlarının 

Fiziksel ve 
Psikososyal 

Faktörler 

Üzerine 

Etkisinin 
İncelenmesi 

Tez 
Yüksek Lisans 

Tezi 

Elektronik boş zaman 

aktivitesi olarak aktif 
video oyunlarını 

oynayan bireylerin, 
fiziksel ve psikososyal 

değişimlerinin 

incelenmesi 

2020 
Yayla, Ö. 

ve Güven, 

Y. 

Elektronik 
Sporlar: 

Rekreasyonel 
Etkinlik 

Perspektifinde
n 

Değerlendirilm

esi 

Makale 

Dokuz Eylül 

Üniversitesi 

Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 

Dergisi 

Elektronik spor 
faaliyetlerinin 

rekreasyon 
perspektifinden 

değerlendirilmesi 

2020 

Kulakoğlu 

Dilek, N. 
ve 

İstanbullu 

Dinçer, F. 

Sanal 
Gerçeklik 

Uygulamaların

ın Engelli 

Bireylerin 
Rekreasyonel 
Faaliyetlere 
Katılımında 

Destekleyici 
Rolü 

Makale 

Journal of 
Current 

Debates in 
Social Sciences 

Sanal gerçeklik 

uygulamalarının 

engelli bireylerin 
rekreasyonel 

faaliyetlere katılımında 

destekleyici bir 
rolünün olup 

olmadığının 

tartışılması 

2020 
Aylan, 
F.K. ve 

Aylan, S. 

Sanal 
Gerçeklik ve 

Artırılmış 

Gerçeklik 

Uygulamaların

ın Rekreatif 

Faaliyetlere 
Yansıması: 

Dijital 
Rekreasyon 

Makale 
Türk Turizm 

Araştırmaları 

Dergisi 

Dijital rekreasyon 
kavramının kapsamının 

belirlenmesi ve dijital 
rekreasyon 

faaliyetlerinin 
sınıflandırılması 

2020 
Lehman, 

E.T. 

“Washing 

Hands, 
Reaching Out” 

– Popular 
Music, Digital 

Makale 
Leisure 

Sciences 

Yasallaştırılmış ve aşırı 

tecrit edilmiş bir 

zamanda (COVİD-19 
döneminde) popüler 

müzikte dokunsal 
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Leisure and 
Touch during 

the COVID-19 
Pandemic 

dokunsal referansları 

sterilize etme 
eyleminin bulaşma 

teorisi merceğinde 

incelenmesi 

2021a 
Güncan, 

Ö. 

Elektronik Boş 

Zaman 
Uygulamaları 

“Sanal 

Rekreasyon” 

mudur yoksa 
“Dijital 

Rekreasyon” 

mu? 

Makale 

Sosyal, Beşeri 

ve İdari 

Bilimler 
Dergisi 

Elektronik boş zaman 

uygulamalarının sanal 

rekreasyon bağlamında 

mı yoksa dijital 

rekreasyon kapsamında 

mı ele alınması 

gerektiğinin 

tartışılması 

2021b 
Güncan, 

Ö. 

Sanal 
Rekreasyon 
Kavramının 

Özellik ve 

Temel 
Unsurlarını 

Belirlemeye 
Yönelik Bir 

Çalışma 

Makale 
Tourism & 
Recreation 

Sanal rekreasyon 
kavramının 

özelliklerinin ve bu 

kavramı oluşturan 

temel unsurların neler 

olduğunun 

belirlenmesi 

2021 
Gaberli, 

Ü. 

Sanal 
Rekreasyon: 

Sanal 
Gerçeklik 

Destekli 
Oyunlar Açık 

ve Kapalı Alan 

Rekreasyon 
Faaliyetlerine 

Alternatif 
Olabilir mi? 

Kitap 
Bölümü 

Nobel 
Yayıncılık 

Sanal gerçeklik 

destekli video 
oyunlarının kapalı ve 

açık alan rekreasyon 

faaliyetlerine alternatif 
olup olmayacağının 

değerlendirilmesi 

2022 
Aylan, 
F.K. 

Bir Zamanlar 
Elektronik Boş 

Zaman 
Faaliyetleri: 
Atari, Tetris, 
Sanal Bebek, 
Playstatiton 

Bildiri 

Boş Zaman ve 

Rekreasyonda 
Gelecek 
Trendler 
Kongresi 

Elektronik boş zaman 

faaliyetlerinin ilk 
örneklerinden olan 

atari, tetris, sanal 
bebek ve playstation 

uygulamalarının 

incelenmesi 

2022 

Üstün, F., 

Öz, N.D., 

Demirci, 
Y.E., 

Akbaba, S. 
ve 

Gürbüz, 

M.A. 

Rekreasyonun 
Geleceği: 

Metaverse 
Evreni 

Hakkında 

Epistomolojik 
Bir Araştırma 

Bildiri 

Boş Zaman ve 

Rekreasyonda 
Gelecek 
Trendler 
Kongresi 

“Metaverse” alanının 

rekreatif tarafının 

incelenmesi 

2022 
Baran, Z. 

ve Karaca, 
Ş. 

Dijital 
Turizmde 

Sanal 
Rekreasyon 

Uygulamaların

ın Akıllı 

Kentler 

Bildiri 

Boş Zaman ve 

Rekreasyonda 
Gelecek 
Trendler 
Kongresi 

Sanal rekreasyon 
faaliyetlerinin dijital 
turizm kapsamındaki 

akıllı kent 

uygulamaları 

bağlamında 

Türkiye’deki 
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Üzerinden 

İncelenmesi 
durumunun 
incelenmesi 

2022 
Bayram, 

A. 

Metaleisure: 
Leisure Time 
Habits to be 

Changed with 
Metaverse 

Makale 
Journal of 
Metaverse 

Metaverse ile 
insanların hayatına 

giren ve yeni bir boş 

zaman alışkanlığı 

olarak tabir edilen 
“metaleisure” 

kavramının 

kavramsallaştırılması 

ve bu teorinin 
tartışılması 

2022 
Kulakoğlu 

Dilek, N. 

Rekreasyon 
İşletmelerinde 

Kullanılan 

Sanal 
Gerçeklik 

teknolojisine 
Yönelik 

Kullanıcıların 

Görüş ve 

Deneyimlerini
n İncelenmesi 

Makale 

GSI Journals 
Serie A: 

Advancements 
in Tourism, 

Recreation and 
Sports Sciences 

Rekreasyon 
işletmelerinde sunulan 

sanal gerçeklik 

teknolojisi tabanlı 

uygulamaların, 

kullanıcılarda 

oluşturduğu gerçeklik 

algısının, yaşanan 

deneyimin özünün ve 

kullanıcıların sanal 

gerçeklik 

deneyimlerinin 
araştırılması 

Tabloda, sanal rekreasyon konusundaki ilk çalışmanın 1998 yılında 

yapıldığı, 2004 yılından itibaren ise bu konudaki çalışmalarda artış 

yaşandığı görülmektedir. Taramalar sonucunda, 1998’den 2022 yılına 

kadar geçen 24 senelik dönemde sanal rekreasyon konusunda toplam 50 
akademik çalışmaya ulaşılmıştır. İkinci aşamada, bu çalışmaların yıllara 

göre dağılımları verilmiş ve bu dağılım Tablo 2’de gösterilmiştir. Tabloda, 
en çok yayın yapılan yıldan en az yayın yapılan yıla doğru bir sıralama 

yapılmıştır. 
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Tablo 2. Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı 

Yayın Yılı Yayın Sayısı % 
2020 7 14 
2018 6 12 
2019 6 12 
2022 5 10 
2015 4 8 
2017 4 8 
2011 3 6 
2021 3 6 
2003 2 4 
2012 2 4 
2016 2 4 
1998 1 2 
2004 1 2 
2005 1 2 
2006 1 2 
2007 1 2 
2013 1 2 

TOPLAM 50 100 
 

Tablo 2’ye bakıldığında, sanal rekreasyon konusunda en çok çalışmanın 

2020 (%14), 2019 (%12) ve 2018 (%12) yıllarında yapıldığı görülmektedir. 

2022 yılında 5 çalışma (%10) yapılmıştır. Üçüncü aşamada, araştırma 

kapsamına alınan sanal rekreasyon konulu çalışmalar türlerine göre 

değerlendirmeye alınmıştır. Bu değerlendirmeye ilişkin bulgulara Tablo 

3’te yer verilmiştir. 

Tablo 3. Çalışmaların Türlerine Göre Dağılımı 

Çalışmanın Türü Yayın Sayısı % 
Makale 40 80 
Bildiri 7 14 

Kitap Bölümü 2 4 
Lisansüstü Tez 1 2 

TOPLAM 50 100 
 

Tablo 3’e göre sanal rekreasyon konusunda alanyazında makale, bildiri, 

kitap bölümü ve lisansüstü tez yazılmıştır. Tablo incelendiğinde, bu 
çalışmaların en çok makale (%80) ağırlıklı olduğu görülmektedir. 

Dördüncü aşamada ise çalışmalar, ulusal ve uluslararası yayın olma 
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durumuna göre incelenmiş ve bu incelemeden elde edilen bulgular Tablo 
4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Çalışmaların Ulusal/Uluslararası Dağılımları 

Yayın Yayın Sayısı % 
Uluslararası Yayın 28 56 

Ulusal Yayın 22 44 
TOPLAM 50 100 

 
Tablo 4’te, sanal rekreasyon konusunda yapılan çalışmaların ulusal ve 

uluslararası düzeylerine göre dağılımları görülmektedir. Tabloya göre 

çalışmaların %56’sının uluslararası düzeyde, %44’ünün ise ulusal düzeyde 

çalışmalar olduğu anlaşılmaktadır. Konuyla alakalı olarak Tablo 1’de 

verilen bilgiler incelendiğinde, sanal rekreasyon konusunun ilk olarak 
yabancı yazında çalışılmaya başladığı dikkat çekmektedir. Ulusal yazında 

bu konunun ilk defa 2015 yılında çalışıldığı ve bu yıl bu konuda iki farklı 

yayın yapıldığı görülmektedir. Takip eden yıllarda ise bu konuyu ele alan 

çalışmalar ulusal yazına da yansımaya devam etmiştir. 
Bulguların beşinci ve son aşamasında, sanal rekreasyon konusunda 

yapılan çalışmaların araştırma konularına ilişkin değerlendirme 
bulgularına yer verilmiştir. Bu bağlamda, araştırma kapsamına alınan 

çalışmaların birbirinden farklı konuları ele aldıkları bulgusuna ulaşılmıştır. 
Örneğin, sanal rekreasyonu bilgi ve iletişim teknolojileri (Green ve Adam, 
1998; Lawrence, 2003), sanal öğrenme ortamı (Haven ve Botteril, 2003) ve 
sosyal medya bağlamında ele alan çalışmalar (Aydın ve Arslan, 2016) 
olmuştur. Sanal rekreasyon uygulamalarını yaşlılar (Reid ve Hirji, 2004; 
Huang, 2011; Chiribuca ve Teodorescu, 2020), engelli bireyler (Akyıldız, 

2015; Kulakoğlu Dilek ve İstanbullu Dinçer, 2020), yerleşik hayat 

sürmeyen babalar (Sharaievska ve Hodge, 2018), hamile kadınlar (Mayoh, 

2019), gençler ve ergenler (Mannell vd., 2005; Crowe ve Bradford, 2006; 
San-Emeterio vd., 2017; Valtvhanov ve Parry, 2017) ile okul çağındaki 

öğrenci gruplarının (Grimley, 2012; Chacon-Cuberos vd., 2018) katılımı 

bağlamında inceleyen çalışmalar da olmuştur. Ayrıca bu çalışmalar 

arasında yalnızlık, interent öz yeterliliği ve internetin eğlence amaçlı 

kullanımının (Whitty ve McLaughlin, 2007), çevrimiçi sosyal ağ sitelerinin 
(Arora, 2011) ve risk, şiddet, rekabetçilik ve oyun deneyimlerinin 
(Schwartz vd., 2011) sanal rekreasyon ile ilişkilerini inceleyen araştırmalar 

da mevcuttur. Diğer yandan, elektronik boş zaman ve sanal rekreasyon 

konusunu kavramsal boyutuyla ele alan (Nimrod ve Adoni, 2012; Alcazar 
ve Rodriguez, 2015; Sintas vd., 2015; Akoğlan Kozak ve Özkeroğlu, 2018; 
Keskin ve Bayram, 2019; Aylan ve Aylan, 2020; Özkeroğlu ve Akyıldız 

Munusturlar, 2020; Gaberli, 2021; Güncan, 2021a; Güncan, 2021b; Aylan, 
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2022), dijital boş zaman davranışlarını (Wood vd., 2019), dijital eğlence 
(Tham, 2019) ve bu  eğlencenin boyutlarını (Akyıldız ve Argan, 2015), 
dijital boş zaman etkinliklerinin sosyal özelliklerini (Francisco vd., 2016) 

inceleyen, evde gerçekleştirilen dijital boş zaman aktiviteleri (Lopez-Sintas 
vd., 2017) ile masa başı çalışan bireylerin rekreatif etkinlik olarak siber 

aylaklık davranışlarını araştıran (Yıldız ve Gümüş, 2017) çalışmaların da 

alanyazına yansıdığı görülmüştür. Bazı çalışmalarda teknoloji bağımlılığı 

ile rekreasyon eğilimi arasındaki ilişki araştırılmış (Eryılmaz ve Bal, 2019), 

dijital boş zaman bağımlılığı için matematiksel bir model önerilmiş (Bae, 
2013), mobil artırılmış gerçeklik uygulamaları (Jang vd., 2018) ile sanal 
gerçeklik uygulamaları (Ekinci ve Özer, 2019; Kulakoğlu Dilek, 2022) 
incelenmiş, siber uzay (Ron ve Nimrod, 2018) ve dijital sporlar (Esentaş 

vd., 2018; Yayla ve Güven, 2020) araştırılmış, aktif video oyunları oynayan 

bireylerin fiziksel ve psikososyal değişimleri incelenmiş (Hastürk, 2020) 
ve sanal rekreasyon faaliyetleri dijital turizm kapsamında değerlendirmeye 

alınmıştır (Baran ve Karaca, 2022). Ayrıca son zamanda sanal rekreasyon 

konusunu metaverse evreni bağlamında ele alan çalışmalar (Bayram, 2022; 
Üstün vd., 2022) da alanyazında yerini almıştır.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Çalışma, sanal rekreasyon konusu bağlamında yürütülmüş ve çalışmada, 

ulusal ve uluslararası yazında bu konuda hazırlanan akademik çalışmalara 

ilişkin alanyazın taraması yapılmıştır. Taramalar sonucunda, sanal 
rekreasyon konulu ilk çalışmanın 1998 yılında yapıldığı ve o yıldan bugüne 

50 çalışmanın alanyazına yansıdığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu süreçte, en 

çok çalışma 2020, 2019 ve 2018 yıllarında alanyazına kazandırılmıştır. Bu 

çalışma 2022 yılında yapıldığı için araştırmanın yapıldığı döneme kadarki 

alanyazında mevcut olan çalışmalar değerlendirmeye alınmıştır. Buradan, 

sanal rekreasyonla ilgili yapılan çalışmaların sayısında son yıllarda artış 

yaşandığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durum, sanal rekreasyon konusunun 
rekreasyon alanyazınında çalışma alanı bulduğunu ve son yıllarda bu 

konudaki çalışmaların giderek arttığını göstermekte, gelecek yıllarda ise bu 
çalışmaların sayısında daha da artış yaşanacağı öngörülmektedir. 

Sanal rekreasyonla ilgili alanyazında makale, bildiri, kitap bölümü ve 

lisansüstü tez yazılmış, bunların içerisinde en çok makale yayını 

yapılmıştır. Bu yayınların ise en çok uluslararası düzeyde yapıldığı 
görülmüştür. Diğer yandan, bu konunun ilk olarak uluslararası yazında 

çalışıldığı, ulusal yazında ise 2015 yılından sonra çalışılmaya başladığı 

ulaşılan bulgulardan bir diğeri olmuştur. Bu durum, sanal rekreasyon 

konusunun hem ulusal hem de uluslararası alanyazında kabul gördüğünü 

göstermektedir. Diğer yandan, çalışma bulgularından, sanal rekreasyonun 

1998’den günümüze kadarki süreçte çeşitli akademik yayınlara konu 

edildiği ve son yıllarda lisansüstü tezlerde de yerini almaya başladığı 



922 

sonucu da elde edilmektedir. Belirli bir konuda hazırlanan lisansüstü tezler, 

o alan için önemli bir kaynak teşkil etmekte ve alanyazında yapılacak yeni 

çalışmalar için yol gösterici özellik taşımaktadır. Bu durum, sanal 

rekreasyon konusu için de geçerlidir ve bu konunun lisansüstü tez 

düzeyinde çalışılmış olması, sanal rekreasyon konusunun geleceği 

açısından önemli görülmektedir. Teknoloji sürekli geliştiği ve her geçen 

gün farklı çalışma alanlarına olanak tanıdığı için, sanal rekreasyon 
konusunun daha çok uygulama alanı bulacağı ve buna bağlı olarak 

alanyazında daha fazla çalışmaya konu edileceği varsayılmaktadır. 
Sanal rekreasyon konusu alanyazında çeşitli konular bağlamında 

değerlendirmeye alınmış ve sosyal medyadan metaverse evrenine kadar 

çeşitli boyutlardaki araştırmalara konu edilmiştir. Bu durum, sanal 

rekreasyon konusunun insanı ilgilendiren pek çok alanla alakalı olduğunu 

ve bu özelliği sebebiyle, insanı yakından ilgilendiren pek çok alanda 

kendine yer bulduğunu göstermektedir. Günümüzde, sanal rekreasyon 

sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, elektronik uygulamalar, sosyal medya 

uygulamaları ve internet olanakları gibi mevcut teknolojinin sunduğu 

olanaklar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Oysa teknoloji her geçen 

gün ilerlemekte ve yeni teknolojik imkanlar insan hayatında yerini almakta 

ve insan etkileşimleri farklı dünyalara taşınmaktadır. Bu dünyalardan en 

önemlisini günümüzde sanal dünyalar oluşturmasına rağmen, son 

zamanlarda metaverse evreni de araştırmalara konu edilmeye başlamıştır. 

Bu araştırmalar içerisinde, metaverse dünyalarda boş zaman etkinliklerini 

konu edinen çalışamaların da alanyazına yansımaya başladığı görülmüştür. 

Bu durum, metaverse ile sanal rekreasyon konusuna yeni bir boyut 
eklendiğini ve sanal rekreasyon deneyimlerinin artık metaverse evrene 

taşınmaya başladığını göstermektedir. Dolayısıyla, metaverse konusunun 
alanyazında çalışılan çok yeni bir konu olduğu, gelecek yıllarda bu konu 

üzerinde çalışılmaya devam edileceği, sanal rekreasyon ile ilişkisini 

inceleyen ve metaverse dünyalardaki boş zaman aktivite deneyimlerini 

araştıran çalışmaların sayısında da artış yaşanacağı düşünülmektedir. Bu 
sebeple, bu çalışma, sanal rekreasyon kavramına ilişkin alanyazındaki 

mevcut durumu ortaya koyması açısından önemli görülmekte ve 

çalışmanın, gelecekte yapılacak yeni çalışmalar için yol gösterici olacağı 

düşünülmektedir. 
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ÖZET 
Bu çalışma ile e-spor turistlerinin e-spor turizm aktivitelerine katılma 

sebeplerinin, seyahate iten güdülerinin ve gittikleri destinasyonda 
cezbedici faktörlerin neler olduğunun anlaşılması amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda, nitel araştırma tasarımı planlanmış, e-spor etkinliklerinin 
düzenlendiği destinasyonlara seyahat eden turistler ile yarı yapılandırılmış 

görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, Temmuz 2022 
döneminde araştırma sahasında kartopu örnekleme tekniği sayesinde 5 
katılımcı ile görüşme yapılarak toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen 

veriler betimsel içerik analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışmada 

elde edilen bulgularda, katılımcıların e-spor etkinliklerine katılma 

sebepleri “sosyalleşme, başarı, eğlence, atmosfer ve öğrenme” ve e-spor 
turistlerini seyahate iten motivasyonların “ekonomi, heyecan ve mücadele, 

yenilik ve tecrübe edinme” faktörleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. E-spor 
turistlerini destinasyona çekme noktasında ise “Nostalji, destinasyonun 
çekiciliklerini keşfetme, ortam, atmosfer, ambiyans ve farklı kültürler” gibi 
motivasyonlar ön plana çıkmıştır.  
Anahtar Kelimeler: E-spor, e-spor turizmi, e-spor turistleri, seyahat 
motivasyonu. 

 
EVALUATION OF THE TRAVEL MOTIVATIONS OF E-

SPORTS TOURISTS 
ABSTRACT  
With this study, it is aimed to determine, the reasons for participating in e-
sports tourism activities, the motives that push e-sports tourists to travel 
and the pull factors in the destination they go to. For this purpose, a 
qualitative research design was planned and semi-structured interviews 
were conducted with tourists traveling to destinations where e-sports events 
are held. The data of the research were collected by conducting interviews 
with 5 participants by means of snowball sampling technique in the 



928 

research area in the period of July 2022. The data obtained from the 
interviews were evaluated by descriptive content analysis method. In the 
findings obtained in the study, it was concluded that the reasons for the 
participants to participate in e-sports activities are "socialization, success, 
entertainment, atmosphere and learning" and the motivations that push e-
sports tourists to travel are "economy, excitement and struggle, novelty and 
experience" factors. At the point of pulling e-sports tourists to the 
destination, motivations such as "nostalgia, discovering the attractions of 
the destination, environment, atmosphere, ambiance and different cultures" 
came to the fore. 
Keywords: E-sports, e-sports tourism, e-sports tourists, travel motivation. 

 
1. GİRİŞ 

Son yıllarda turizm pazarı alternatif turizm çeşitleri bakımından önemli 

bir gelişme yaşamıştır. 1980’li yıllardan itibaren turistlerin tatil 

beklentilerinde değişiklikler meydana gelmiş, seyahat motivasyonları 

çeşitlenmiş, turistler daha çok tecrübe edinebilecekleri, daha aktif 

olabilecekleri, eğitsel anlamda çıktıları fazla olan turizm türlerine 

yönelmişlerdir (Kaçar, 2020).  E-spor turizmi de turistler tarafından tercih 

edilen alternatif turizm çeşitleri arasında yerini almıştır. E-spor turizm 
etkinlikleri sayesinde birçok e-spor turisti, etkinliklerin ve 
organizasyonların düzenlendiği destinasyonlara seyahat edebilmektedirler. 

Seyahat motivasyonlarının; turistlerin farklı istek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda, ilgi alanlarına ve demografik özelliklerine göre değişiklik 

gösterdiği söylenebilir. Seyahat motivasyonu önemli bir faktör ve turist 

davranışının ardındaki itici güçtür (Crompton, 1979). Seyahat 
motivasyonlarının bilinmesi ise, farklı kişisel özellikteki turistlere hizmet 
sunmak ve verilen hizmetlerden memnun kalmalarını sağlamak ve yerinde 
pazar sınıflandırması yapabilmek adına önemlidir (Francis, 2003). Bu 
bağlamda turistik destinasyonlara ekonomik katkılarda bulunan elektronik 

spor organizasyonları, destinasyonların tanınırlığı adına ve ülke 

ekonomisine katkı anlamında önemli bir faktördür (Çetin ve Kozak, 2019). 

Espor etkinliklerinin düzenlendiği destinasyonun ön plana çıkması ve 

reklamının olması ise bölgeye yerli ve yabancı turistleri çekme noktasında 

önem arz etmektedir (Çetin ve Coşkuner, 2021). Geleneksel spor 
organizasyonları gibi e-spor organizasyonları da binlerce insanın kendi 

hayran kitlesine göre turistik seyahatler düzenlenmesi adına birincil 

motivasyon kaynağı olabilir (Erdoğan, Şahin, Ulama ve Yenişehirlioğlu, 
2018). E-spor etkinliklerine çevrimdışı olarak katılan seyirciler, sektörün 

en iyi oyuncularını yakından takip edebilme, e-spor oyuncularıyla 

tanışabilmekte ve aynı duyguları paylaşan birçok e-spor hayranıyla tanışma 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17506180910994505/full/html?casa_token=lLge8LKVhHMAAAAA:ZIUBTLkJxxHXl_j4-KX0fGQFuNTBKuvDBRznDR0aRtQPue8lAkm6PTPJzcqEPIU1y2bP4IeA30UMkHwgxONFiceAzaVuPPGby-gmkNHoCUdlAquDE0bq#b2
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fırsatı yakalayabilmektedir (Dilek, 2019). Bu hususta e-spor etkinliklerinin 
turizm açısından turistlere motivasyon kaynağı oluşturduğu söylenebilir. 

İlgili araştırmanın amacı, e-spor turistlerinin e-spor turizm aktivitelerine 
katılma sebeplerinin, seyahate iten güdülerinin belirlenmesi ve gittikleri 
destinasyonda cezbedici faktörleri nitel bir çalışma ile ortaya koymaktır. 
Çalışmadan elde edilen veriler, seyahat eden e-spor turistlerinin 
motivasyonlarını belirlemeye yönelik bilgi sağlaması açısından önemlidir. 

Bu yönüyle araştırmanın e-spor turizmi alanyazınına katkı sağlaması 

öngörülmektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, e-spor turistlerinin 
organizasyonların düzenlendiği destinasyonlara yapılan seyahat 

motivasyonlarının ortaya çıkarılmasına ve e-spor turistlerinin bu 
organizasyonlara katılabilmeleri için destinasyonlardaki cezbedici 

faktörlerin arttırılmasına yönelik çalışmalara öncülük edebilir. 
 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Seyahat Motivasyonu 

İlgili alanyazında turistlerde seyahat etme isteği uyandıran ve turist 

davranışlarının açıklanmasına öncülük edebilecek en önemli faktörlerden 

birisi motivasyon olarak açıklanmaktadır (Özgen, 2000, s. 22). Turizm 
alanında uzun süredir üzerinde çalışmalar yapılan seyahat motivasyonu; 

(Cai, Hsu ve Li, 2010; Baloglu ve Uysal, 1996), turistleri seyahat ve tatil 
deneyimi yaşamaya iten sebepler olarak tanımlanmaktadır (Harman, 2014, 

s. 110). Grinstein’in (1955) yapmış olduğu araştırma, seyahat motivasyonu 
bağlamında yapılan ilk çalışma olarak bilinmektedir (akt. Rızaoğlu, 2004, 

s. 58). Grinstein (1955), çalışmasında turistlerin ana motivasyonunun 
“rutin hayatından kaçmak” olduğunu vurgulamaktadır. Seyahatin bir şeye 

yaklaşmak yerine bir şeyden kaçmak olduğunu belirten Krippendorf (1987) 

seyahat motivasyonlarını; “kaçma, yenilenme, sağlığı tekrar kazanma, 

kendini gerçekleştirme, özgürlük, mutluluk, iletişim, toplumsal bütünleşme, 

ufku genişletme” faktörleri olarak sıralamıştır. Hudman (1980); turizm 
davranışına neden olan motivasyonları turistlerin amaçlarına göre “din, 
sportif etkinlikleri seyretme, akraba ve arkadaşları ziyaret etme, iş, sağlık, 

atalara özlem, öz saygı, zevk, merak” olarak on grupta 

değerlendirmektedir. 
Crompton (1979) ve Dann (1977), motivasyonları “iten ve çeken 

faktörler” olarak ikiye ayırmaktadır. Crompton (1979) iten faktörleri, 

turistleri seyahate yönlendiren sosyo-psikolojik güdüler olarak ifade 

ederken; çeken faktörleri ise turistlerin tatil için belirli bir destinasyonu 
seçmesine imkân tanıyan faktörler olarak belirtmiştir. Crompton (1979) 
itici faktörlerin; “sosyal etkileşimi kolaylaştırmak, akrabalık ilişkilerinin 

geliştirilmesi, ilişki kurma, prestij, rahatlama, kendini keşfetme ve 
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değerlendirme, yaşanılan çevreden kaçma” olduğunu belirtirken; çekici 

faktörlerin ise “yenilenme ve eğitim” olduğunu ifade etmiştir. 
Hartman (1988) turist motivasyonlarını, “kaçış” başlığı altında 

“yalnızlıktan ve kalabalıktan kaçış, günlük yaşamdan kaçma, birbirine 
bağlı ve duygusal bakımdan ödüllendirici bir toplum bulunma isteği olarak 

açıklarken; “yöneliş” başlığı altında ise “belirli bir amaç doğrultusunda 
seyahatte bulunma, toplumsal statü, güç kazanma ve saygı görmek vb. 
amaçlarla geziye çıkmak” olarak belirtmektedir (akt. Rızaoğlu 2004: 62). 
Çünkü turistler seyahat süreleri boyunca destinasyonlarda verilen 

hizmetlerin dışında, destinasyonlarla ilgili birçok ihtiyacını aynı anda 

deneyimlemek (Baloglu ve Uysal, 1996, s. 33) ve sosyal ihtiyaçlarını da bu 
sayede karşılamak istemektedirler. 
 
2.2. E-spor Turist Motivasyonu 

Fiziksel bir ortamda çevrimdışı olarak düzenlenen e-spor etkinliklerine 
katılım sağlayan profesyonel takımların, seyircilerin ve turnuva 

düzenleyicilerinin birbirleri ile yaşamış olduğu etkileşim e-spor turizmi 
olarak belirtilmektedir (Delux, 2022; Aktuna ve Ünlüönen, 2017). Bayram 
(2019, s. 20) e-spor turizmini; e-spor organizasyonlarının planlanmış 

destinasyonlarda, turnuvalar halinde düzenlenmesi, bu turnuvalara e-spor 
oyuncularının, seyircilerin, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların katılım 

sağlaması ve katılımcıların yeme, içme, konaklama, eğlenme gibi farklı 
turistik aktiviteleri kullanmasına dayanan turizm türü olarak 
tanımlamaktadır. 

E-spor turnuvalarının 2017 yılında parlaması (Delux, 2022) ve e-spor 
turizminin ekonomik olarak bir ivme yakalaması ile beraber sektördeki 
paydaşlar dikkate alındığında; e-spor alternatif bir turizm türü olarak 
değerlendirilmektedir (Durmuş, 2021; Dalgıç ve Birdir, 2019; Jenny, 
Keiper, Manning ve Olrich, 2018; Aktuna ve Ünlüönen, 2017; Gül, Güler, 

Kızılırmak ve Yardı, 2017). E-spor alternatif bir turizm ürünü olarak 

düşünüldüğünde, organizasyonlar için seyahatte bulunanlara “e-spor 
turisti” ya da “es turist” şeklinde bir adlandırma ile yeni bir turist profilinin 
oluştuğu söylenebilmektedir (Dalgıç ve Birdir, 2019).  

E-spor turnuvalarına katılan takımların destinasyon için çok sayıda 

turisti de beraberinde getirdiği düşünülmektedir (Delux, 2022). E-spor ile 
ilgilenenlerin büyük bir kısmı, düzenlenen her etkinlik sonunda ev sahibi 

şehirlere daha fazla turist çektikçe, turizm sektöründe yeni olan e-spor 
trendinin büyüyeceğine inanmaktadır (Masłowski ve Karasiewicz, 2020). 
E-sporun dünyada 2021 yılında yaklaşık 474 milyon izleyici kitlesi 

(Statista, 2021), sadece “League of Legends” etkinliği için 100 milyon 

saatin üzerinde izlenme süresi ve aylık 25 milyonun üzerinde aktif WoW 

(World of Warcraft) oyuncusu bulunmasına ilişkin verilerin, e-spor 

https://worldofwarcraft.com/
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sektörünün turizm adına sürekli genişlediğini ve gelir anlamında yüksek bir 

potansiyelinin olduğunu göstermektedir (Thompson vd., 2022). 
Hedlund’un (2021) çalışmasında, her oyuncu türünün özellikleri, 

sosyalleşme, olumlu etki, rekabet, fantezi/kaçış, stresle başa çıkma, geçme 

ve zaman kaybetme gibi faktörlere göre değişebilmektedir. Araştırmada 

yer alan katılımcıların %28,2’si rekabetçi olarak sınıflandırılırken, %71,8’i 

sosyal olmak, eğlenmek ve gelişigüzel rekabet etmek gibi ek 

motivasyonları olan oyunculardır. E-spor etkinliklerini motive eden 
unsurları belirlemede “E-spora Katılım Motivasyon Ölçeği “nin 

geliştirilmesi amacıyla yapılan bir araştırmada 5 faktör elde edilmiştir. 

Bunlar; “taksonomik alan, yeterlilik, rekabetçilik ve başarı, ilişkisel benlik 

ve boş zaman” olarak adlandırılmıştır (Öz ve Üstün, 2019). Buhalis, Tian, 
Weber ve Xu (2013), yapmış oldukları araştırmada; e-spor turist 
oyuncularının e-spor turizmine temel bir bilgi arayışıyla başlayabileceğini, 

ancak oyunda daha fazla deneyim kazandıklarında daha zorlu arayışlar 

içerisinde olacaklarını ve bir turizm oyunu oynamanın ana güdüsünün, 
“diğer insanlarla sosyalleşmek, destinasyon hakkında pratik bilgiler 

edinmek” olduğunu öne sürmektedir. Choi (2019) araştırmasında, espor 
taraftarlarının seyirci davranışlarını güdüleyen önemli unsurları ortaya 

çıkararak, espor seyircileri tarafından en çok “ekonomi ve başarı” 
faktörlerine değer verildiğini vurgulamaktadır. Nordkvist (2017) 

araştırmasında, insanları e-spor etkinliklerine seyahat etmeye güdüleyen 
faktörlerin “heyecan, atmosfer, performans” faktörleri olduğunu, en dikkat 

çekici faktörün ise mekânsal koşullara bağlı “sosyalleşme” faktörünün 

olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda, turizm pazarlamacıları ve oyun 

tasarımcıları için e-spor turistlerinin motivasyonunu anlamak oldukça 

önemli görülmektedir (Xu vd., 2013).  

3. YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı, e-spor turistlerinin e-spor turizm aktivitelerine 
katılma sebeplerinin, seyahate iten güdülerinin belirlenmesi ve gittikleri 
destinasyonda cezbedici faktörleri nitel bir çalışma ile ortaya koymaktır. 

Nitel bir tasarımla planlanan araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt 
aranmıştır; 

 E-spor turizm aktivitelerine katılma sebepleriniz nelerdir?  
 Neden E-spor turizmi? E-spor turizm etkinliklerini tercih etmenizin 

nedenleri nelerdir? 
 E-spor turizm destinasyonlarında sizi cezbeden ne gibi faktörler 

bulunmaktadır? 
Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Haziran 2022 

döneminde Türkiye E-spor Federasyonu’ndan lisanslı e-spor oyuncularının 
bilgileri temin edilmiştir. Temmuz 2022’de, araştırma sahasında kartopu 
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örneklem yöntemi ile belirlenen 5 farklı katılımcı ile görüşme yapılmıştır. 

Görüşmelerin süresi ortalama 6-7 dakikadır. Kartopu örnekleme, konu 

hakkında daha çok bilgi sahibi olabilecek kişilere ulaşmada özellikle etkili 

bir yöntem olduğu düşünüldüğü için tercih edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 

2013; Creswell ve Creswell, 2017). Katılımcılarla telefon ile görüşülerek 

görüşme zamanı ve yeri önceden belirlenmiş, katılımcının uygun 
olabileceği zamanın seçilmesine özen gösterilmiştir. Görüşmelerde ses 

kaydı katılımcıların rızası doğrultusunda yapılmış ve kayıtlar metne 

aktarılarak derinlemesine analiz gerektirmeyen veriler betimsel analiz 

yöntemi ile değerlendirilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s. 89). 
Araştırmanın güvenirliliği açısından, görüşme yapılan katılımcılara 

yönlendirici soru sorulmaktan kaçınılmıştır. Katılımcılara araştırmanın 

problemi ve amacına göre oluşturulan yarı yapılandırılmış sorular 

sorulmuştur. Toplam 5 katılımcıdan sağlanan veriler betimsel analiz 

yönteminden faydalanılarak açıklanmıştır. Araştırma katılımcılarının 
demografik özellikleri ise Tablo 1’de gösterilmektedir. 

 
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Katılımcı Cinsiyet Yaş Meslek Eğitim 

Durumu 
E-spor 

Tecrübe 

süresi 

(Yıl) 

Profesyonel 
Oldukları 

E-spor 
Oyunları 

Lisansa 
Sahip 
Olduğu 

Takım 
K1 Erkek 33 E-spor 

Kulüp 

Menajeri 

Lise 18 CS-GO Şahangiller 

E-spor 

K2 Erkek 26 Bilgisayar 
Mühendisi 

Lisans 5 Pubg Fute E-
spor 

K3 Erkek 25 Profesyonel 
Basketbolcu 

Lisans 4 NBA2K Fenerbahçe 

E-spor 
K4 Erkek 26 Serbest 

Meslek 
Lisans 10 CS-GO, 

League of 
Legends 

Anka E-
spor 

K5 Erkek 33 E-spor 
Takım 

Koçu 

Lisans 17 Valorant, 
CS-GO 

Fire Flux 
E-spor 

 
4. BULGULAR 

Katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen veriler, yanıtı 

aranan soruların cevaplarını oluşturacak şekilde bulgulara 

dönüştürülmüştür. Katılımcılardan elde edilen demografik bilgiler, 
katılımcıların 25 ile 33 yaşları arasında olduğunu; e-spor kulüp menajeri, 

bilgisayar mühendisi, profesyonel basketbolcu, serbest meslek ve e-spor 
takım koçu gibi meslek gruplarına mensup olduklarını göstermektedir. 
Katılımcıların hepsi erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların en az 4 yıl 

(K3) ve en fazla 18 yıldır (K1) yıldır e-spor sektörünün içerisinde oldukları 

görülmektedir. Katılımcıların profesyonel oldukları e-spor oyunlar ise CS-
GO, Pubg, NBA2K, League of Legends ve Valorant’tır. Aynı zamanda 
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katılımcılar Şahangiller E-spor, Fute E-spor, Fenerbahçe E-spor, Anka E-
spor ve Fire Flux E-spor takımlarında lisansa sahiptirler. 

4.1. E-spor turizm aktivitelerine katılma sebeplerine yönelik bulgular 
Katılımcılar e-spor turizm aktivitelerine katılma sebeplerini 

“sosyalleşme, başarı, eğlence, atmosfer ve öğrenme” faktörleri olarak 

şöyle belirtmektedir: 
K:1“Tamamen turnuva ile alakalıydı. Bazen de etkinlikler, işte fuarlar vs. bu 

tarz kapsayıcı sosyal aktiviteler oluyordu. Espor turnuvalarına katılma amacımız 

eğlenmek, para kazanmak ve kupa kaldırmaktı.      
K:3 “Sebep oyunun ta kendisi. Oraya gitme amacım turnuvadır. Ben 

Londra’ya gittim. Londra’da NBA2K’nın düzenlediği 20 kişilik bir event vardı. 

Otelde konaklattılar, şehrin her imkânından faydalandık. Güzel bir atmosfer vardı 

orada.”       
K:4 “Birincisi sosyalleşmek. Sosyal anlamda çok fazla katkısı oluyor. İkincisi 

daha farklı çeşitli insanların oyun tarzlarını görüp kendi oyun stilimi 

geliştirmek.” 
       

4.2. Neden e-spor turizmi ve e-spor turizm etkinliklerini tercih 
nedenlerine yönelik bulgular 

Katılımcılar kendilerini e-spor turizm etkinliklerini tercih etmeye iten 
faktörleri “sosyalleşme, ekonomi, eğlenme, atmosfer, heyecan ve 
mücadele, yenilik, rekabet, tecrübe edinme” olarak şöyle belirtmektedir: 

K:2 “Yurtiçi ve yurtdışında, Türkiye E-spor Federasyonunun düzenlediği 

turnuvalar var ve bu turnuvaların hepsinde para kazanmak için mücadele 

etmemiz gerekiyor. Turizm anlamında ise özellikle yurtdışında yeni yerler görmek, 

yeni kültürler keşfetmek, hem o heyecanı yaşamak, stres kontrolünü öğrenmek, o 

insanlar karşısında, kameralar karşısında. Özellikle yurtdışında turnuvalar 
oynayarak sosyalleşmek ve bir yandan da gözlemlemek bize çok fazla tecrübe 

katıyor.”  
K:3 “Biz kendi oynadığımız oyunun en iyisi olduğumuz için turnuvanın bizi 

davet etmesi ve bizim oraya gidip rekabet edip o ambiyansı yaşamak 
isteyişimizdir. 

K:4 “Birincisi normal turizme göre çok daha eğlenceli ve heyecanlı. Çünkü 

işin içerisinde spor var, oyun var. Sürekli seni yeni tutuyor. Zihinsel olarak sürekli 

yeni ve güncel kalıyorsun.” 
 

4.3. E-spor turizm destinasyonlarında katılımcıları cezbeden 
faktörlere yönelik bulgular 

Araştırma katılımcıları e-spor turizm destinasyonlarında kendilerini 

cezbeden faktörleri ise “Nostalji, destinasyonun çekiciliklerini keşfetme, 

ortam, atmosfer, ambiyans ve farklı kültürler” olarak şu şekilde 
belirtmektedir: 
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K:1 “Yönetici olarak Stockholm’e gittiğimde eski bir oyuncu olarak o eski 
günleri yâd etme ve o şehrin güzel turistik noktalarını ve yerlerini keşfetmedir.” 
     

K:2 “Yurtiçi organizasyonlarda genellikle basketbol sahaları, büyük salonlar 

kullanılıyor. Bu salonlardaki seyircilerin yarattığı etki ve ortamın ambiyansı 

gerçekten güzel. 2018 yılında Türkiye Şampiyonu olup Köln’e gitmiştim 

Gamescom için. Orada özellikle hem seyircilerin hem kameraların hem de 
çevredeki farklı kişilerin ve kültürlerin olması özellikle onlarla tanışmak ve yeni 
fikirler almak kesinlikle cezbetmişti.”      

K:3 “Farklı bir kültür. Ben Londra’ya daha önce gitmemiştim mesela. Gezip 

görme ve kültürü öğrenme fırsatı elde ettim. Gitme amaçlarımdan bir tanesi de 

benim birlikte oynadığım insanlarla aynı atmosfer içinde bulunmak.”      
K:4 “Öncelikle turnuvanın yapılacağı yer çok önemli. Genellikle stadyum 

ortamlarında büyük atmosferlerde oynadığın zaman daha fazla keyif, daha fazla 
odak, daha fazla haz alıyor oyuncu. Bundan belki 5 ay önce Polonya’da Katowice 

şehrinde katıldığım turnuva vardı CS_GO üzerine. Çünkü çok büyük bir 

organizasyon ve dünya çapında oyuncular geliyor.”  
K:5 “Düzenlenen şehrin durumuna göre karar verilebiliyor. Paris’te mesela 

cezbeden birçok şey var. Tarihi yapısının korunması, sokakları, kültürel bir şehir 

olması, merkezdeki Eyfel Kulesi, Zafer Anıtının olması, farklı butik restoranların 

olması, farklı güzel tatlıların olması vs.”  
    

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
E-spor turnuvalarında mücadelenin olması ve turnuvalarda yer alan 

katılımcıları sürekli heyecanlandırması, etkinlikleri düzenleyen 
destinasyon sayısında kademeli olarak bir artış sağladığı görülmektedir. 

Seyircilerin e-spor organizasyonlarını, etkinlikleri canlı olarak takip etme 
isteği e-spor turizmi adına motivasyon kaynağı oluşturmaktadır. (Çavuş, 

2020). Birçok popüler e-spor etkinliği, farklı kıtalardan birçok katılımcıyı 

cezbetmiştir ve iyi bir seyirci sporu ve gelişmekte olan e-spor sektörü 

giderek daha fazla tanınmaktadır (Lee ve Schoenstedt, 2011). 21. yüzyılın 

sosyal aktivitelerinin, e-spor organizasyonları olduğu ifade edilmektedir. 

Arsenal ve Liverpool’u seyretmeye stadyuma gitmek yerine, seyirciler, 

taraftarlar sektörde popüler olan Fanatic ve DC Dota2 gibi e-spor 
takımlarının arasındaki mücadeleyi takip etmek için Anfield kadar büyük 

bir arenayı doldurmaktadırlar (Drachen, Mahlmann ve Schubert, 2016). 
E-spor turistlerinin e-spor turizm aktivitelerine katılma sebeplerinin, 

seyahate iten güdülerinin belirlenmesi ve gittikleri destinasyonda cezbedici 
faktörleri belirlemeye yönelik gerçekleştirilen bu çalışmanın sonuçları; “E-
spor turizm aktivitelerine katılma sebeplerine yönelik bulgular”, “Neden e-
spor turizmi ve e-spor turizm etkinliklerini tercih nedenlerine yönelik 

bulgular”, “E-spor turizm destinasyonlarında katılımcıları cezbeden 

faktörlere yönelik bulgular” olarak üç başlık altında değerlendirilmiştir. 

Genel anlamda e-spor turistlerinin e-spor turizm aktivitelerine katılım 
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sebeplerinin “sosyalleşme, başarı, eğlence, atmosfer ve öğrenme” olduğu 

söylenebilir. 
Katılımcıları e-spor turizm etkinliklerine iten motivasyonlar arasında 

“sosyalleşme”nin yer aldığı görülmektedir. E-spor turistlerinin etkinliklere 
iten bir diğer motivasyon ise “tecrübe edinme” faktörüdür. Katılımcılar 

etkinliklerin sosyal anlamda çok fazla katkısı olduğunu, seyircilerle 

buluşma imkanlarının olduğunu ve diğer oyuncuların oyun tarzlarına 

bakarak kendi oyun stillerini geliştirdiklerini ifade etmişlerdir. Xu ve 
diğerlerinin (2013) yapmış olduğu araştırmada; e-spor turist oyuncularının 
ana güdüsünün, “diğer insanlarla sosyalleşmek ve destinasyon hakkında 

pratik bilgiler edinmek” olduğunu öne sürmektedir. 
Bu yönüyle araştırmada elde edilen bulgular, Xu ve diğerlerinin (2013) 

araştırmasında belirtmiş olduğu motivasyonlarla benzerlik göstermektedir. 

Katılımcıları e-spor turizm etkinliklerine iten diğer motivasyonlar arasında 

“eğlenme, atmosfer, başarı ve ekonomi” faktörleri de yer almaktadır. E-
spor turistleri amaçlarından bir tanesinin para kazanmak olduğunu, 

şampiyon olmak istediklerini, etkinliklerde güzel bir atmosfer olduğunu ve 

şampiyon olduklarında hep beraber o sevinci yaşamanın kendileri için daha 

fazla motive edici olduğunu ifade etmişlerdir. Buradan hareketle elde 
edilen bulgular, Nordkvist (2017) ve Choi (2019) tarafından 

araştırmalarında, insanların e-spor etkinliklerine seyahat etmeye motive 
eden faktörler olarak vurguladıkları “performans, heyecan, atmosfer, 
başarı ve ekonomi” faktörlerini desteklemektedir. “Rekabet unsuru” ise 
diğer itici motivasyonlar arasında yerini almıştır. Turistlerin, e-sporu 
sevmesinin en önemli faktörlerinden olan rekabet faktörü, oyunlardan 

alınan hazla aynı doğrultuda artış göstermektedir ve yüksek performans 

veren bilgisayarlar etkinliklerin içerisinde yer alan bireylere rekabet 

duygusunu ve hazzını daha fazla yaşamalarına olanak sağlamaktadır 

(Güler, 2019).  
E-spor turistlerini destinasyonlara çeken motivasyonların “nostalji, 

destinasyonun çekiciliklerini keşfetme, ortam, atmosfer, ambiyans, farklı 

kültürler ile tanışma” gibi faktörlerin olduğunu söylemek mümkündür. 

Katılımcılar etkinliklerde yaşadıkları heyecanın, eski günleri yad etmenin, 

etkinliklerin düzenlediği ortamların büyüklüğünün, etkinliklerin yarattığı 

atmosferin, ortamın ambiyansının, aynı amaç doğrultusunda etkinliklerde 

yer alan oyuncularla birlikte olmanın, rakip takımdaki oyuncuların 

performanslarını yakından takip edebilme imkanının olmasının, genellikle 

stadyum gibi büyük ortamlarda oynamalarının daha haz verici daha zevkli 

olduğunu ve bu faktörlerin kendileri için e-spor etkinliklerinin 
düzenlendiği destinasyonlarına çekme noktasında daha motive edici 

olduğunu ifade etmişlerdir. Nitekim Dilek (2019) araştırmasında, 

çevrimdışı düzenlenen e-spor etkinliklerinde e-spor turistlerinin, 
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seyircilerinin, oyuncuların performanslarını yakından takip edebildiğini, 

aynı zamanda etkinliklerde yer alan diğer takım oyuncuları ile tanışma 

fırsatı yakalayabildiğini, aynı heyecanı paylaşan birçok e-spor taraftarıyla 

birlikte olma ve birbirlerini tanıma imkânı yarattığını vurgulamıştır. Bu 

yönüyle araştırmadan elde edilen bulgularla benzerlik göstermektedir. Bu 

hususta turistleri destinasyona çekme noktasında, e-spor turizm 
etkinliklerinin birçok çekici motivasyon türlerine sahip olduğunu söylemek 

mümkündür. 
Bu çalışmada e-spor turistlerinin e-spor turizm aktivitelerine katılma 

sebeplerinin, seyahate iten güdülerinin belirlenmesi ve gittikleri 
destinasyonda cezbedici faktörleri belirlemeye yönelik bir araştırma 

yürütülmüştür. Bu yönüyle araştırmanın e-spor turizmi alan yazınına katkı 

sağlaması ön görülmektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, e-spor 
turistlerinin organizasyonların düzenlendiği destinasyonlara yapılan 

seyahat motivasyonlarının ortaya çıkarılmasına ve e-spor turistlerinin bu 
organizasyonlara katılabilmeleri için destinasyonlardaki cezbedici 

faktörlerin arttırılmasına yönelik çalışmalara öncülük edebilir. Seyahat 
eden e-spor turistlerinin deneyimleri üzerine yeni araştırmalar 
yürütülebilir. 
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ÖZET 
Turizm sektörü hizmet ağırlıklı bir yapıya sahiptir. Destinasyonların ve 
turizm işletmelerinin hizmet kalitesi müşterilerin tercihlerini 

etkilemektedir. Dolayısıyla, çekicilik unsuru olarak kış turizm 

merkezlerinde sunulan hizmetin kalitesi ve buraları tercih eden 

ziyaretçilerin memnuniyetleri önem arz etmektedir. Bu araştırma, kış 

turizm merkezi ziyaretçilerinin hizmet kalitesi algısının müşteri 

memnuniyeti üzerindeki etkisi ile müşteri memnuniyetinin tavsiye etme 
niyeti üzerindeki etkisini belirlenmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda, yeni kış turizm destinasyonlarından biri olan Erzincan 
Ergan Dağı araştırma alanı olarak seçilmiştir. Araştırmanın evrenini, Ergan 

Dağını ziyaret edenler oluşturmaktadır. Araştırmada kolayda örnekleme 

yöntemi tercih edilmiş ve Ergan Dağını ziyaret eden 387 ziyaretçiye yüz 

yüze ve çevrimiçi anket formu yöneltilerek veriler toplanmıştır. Araştırma 

sonucunda, katılımcıların hizmet kalitesi algısının müşteri memnuniyeti 

üzerinde ve müşteri memnuniyetinin de tavsiye etme niyeti üzerinde pozitif 

etkisi olduğu görülmüştür.  Bu sonuç hizmet kalite algısının müşteri 

memnuniyetini ve memnuniyetin tavsiye etme niyetini olumlu yönde 

etkilediği göstermektedir. Bu doğrultuda, destinasyon ve turizm işletme 

yöneticilerine hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik 

uygulamalar geliştirmesi önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Kış turizmi, hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, 

tavsiye etme niyeti, Ergan Dağı. 
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SERVICE QUALITY, CUSTOMER SATISFACTION AND 
INTENTION TO RECOMMEND: THE CASE OF ERGAN 

MOUNTAIN SKI CENTER 

ABSTRACT 
The tourism sector has a service oriented structure. The service quality of 
destinations and tourism establishments affects the preferences of 
customers. Therefore, the quality of the service offered in winter tourism 
centers and the satisfaction of the visitors who prefer these places are 
important. This research aims to determine the effect of service quality 
perception of winter tourism center visitors on customer satisfaction and 
the effect of customer satisfaction on their intention to recommend. For this 
purpose, Erzincan Ergan Mountain, one of the new winter tourism 
destinations, was chosen as the research area. The universe of the research 
consists of those who visit Mount Ergan. In the research, convenience 
sampling method was preferred and data were collected by directing face-
to-face and online questionnaires to 387 visitors visiting Ergan Mountain. 
As a result of the research, it was seen that the service quality perception 
of the participants had a positive effect on customer satisfaction and 
customer satisfaction on the intention to recommend. This result shows that 
service quality perception affects customer satisfaction and satisfaction 
positively affects the intention to recommend. In this direction, it is 
recommended that destination and tourism business managers develop 
applications to increase service quality and customer satisfaction. 
Keywords: Winter tourism, service quality, customer satisfaction, 
intention to recommend, Ergan Mountain. 
 
1. GİRİŞ 

Kış turizmi, yüksek dağ yamaçlarında ve yoğun kar yağışının olduğu 

kısımlarda kış ve kayak sporları başta olmak üzere doğa ve macera 

sporlarının yapılmasına imkân tanıyan ulaşım, konaklama, yeme-içme, 

eğlence gibi turizm hizmetlerinin verildiği merkezlere gerçekleştirilen 

seyahatleri ve bu kapsamdaki faaliyetleri içermektedir. Kış turizmi, 

alternatif turizm türlerinden biri olmakla birlikte turizm aktivitelerini ve 

çeşitliliğini on iki aya yayma noktasında oldukça öneme sahiptir. Bu 

özelliği ile turizmde sürdürülebilirlik hareketini desteklemekte ve ülke 

genelinde turizmin mevsimsellik sorununu ortadan kaldırmaktadır.  
Dünyada birçok kış turizm merkezi olmakla birlikte özellikle Orta ve 

Kuzey Avrupa’da yer alan bazı ülkeler ile Amerika, Kanada ve Japonya kış 
turizmi denince akla gelen ilk destinasyonlar arasındadır (Karadağ, 2016). 
Avrupa’da Fransa, Avusturya, İtalya ve İsviçre’de ziyaretçilerin ilgisini 

çeken önemli merkezler bulunmaktadır (Demiroğlu, 2014). Bu merkezlerin 
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ilgi çekmesi bu coğrafyada Alp dağlarının bulunmasından ve sağladığı 

doğal güzelliklerden kaynaklanmaktadır. 
Türkiye’de kış turizmine olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Uludağ, 

Kartalkaya, Palandöken, Erciyes, Kartepe, Ilgaz, Davraz, Zigana, 
Sarıkamış, Yıldız Dağı, Ergan Dağı, Yalnızçam Uğurludağ, Kop Dağı 

Türkiye’deki kayak merkezlerinden bazılarıdır. Türkiye’de Turizm Teşvik 

Kanunu uyarınca Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) 

ile Turizm Merkezi (TM) ilan edilmiş 29 adet kış sporları merkezi 

bulunmaktadır. Bunların dokuzu tam anlamıyla konaklama ve mekanik 

tesis imkânı sunan ve faal olan turizm merkezi iken, yedi merkez kısmen 

faal durumdadır, on üç adet faal olmayan merkez bulunmaktadır (T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022). Ergan Dağı kısmen faal olan tesisler 

kategorisinde olup, bunun sebebi henüz konaklama alt yapısının 

tamamlanmamış olmasıdır. Ancak şehir merkezine on beş dakika mesafede 

olan kayak merkezi kayak pisti uzunluğu, erişilebilirliği ve ekonomik 

olması sayesinde son zamanlarda oldukça yoğun ilgi görmektedir. Ergan 

Dağında 2021-2022 yılı kış sezonu Aralık ayında başlayıp 1 Nisan’a kadar 

devam etmiştir. Bu da kayak sporu için gelen turistlerin daha uzun süre 

tesislerden faydalanıp kayak yapmasına imkân sunmuştur. 
Yerel halk ve çevre iller tarafından bilinen Ergan Dağı kayak 

merkezinin ulusal ve uluslararası alanda tanınır olması, hizmet 
standartlarının arttırılması ve pazarlanması için özel sektör ve kamu 

yatırımlarıyla birlikte akademik çalışmaların da yapılması gerekmektedir. 

Bu doğrultuda, özel sektör ve kamu yönetimine katkı sunmak amacıyla, 

Ergan Dağı Kayak Merkezinde sunulan hizmet kalitesinin müşteri 

memnuniyetine ve müşteri memnuniyetinin de tavsiye etme niyeti üzerine 

etkisinin ölçülmüştür. Elde edilen sonuçların, kayak merkezi planlama, 

yönetim ve pazarlama çalışmalarına katkı sunacağı düşünülmektedir.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 
Kış turizmi merkezlerinde tüketici merkezli gerçekleştirilen 

araştırmalarda tüketicilerin ihtiyaçları (Holden, 1998), tüketici 

motivasyonu (Holden,1999), müşteri memnuniyeti ve sadakati 

(Aleksandris, Kouthouris, & Meligdis, 2006; Matzler, Fuller, & Faullant, 
2007; Faullant, Matzler, & Füller, 2008; Matzler, Fuller, Renzl, Herting, & 

Spath, 2008; Kyle, Theodorakis, Karageorgiou, & Lafazani, 2010; Bediova 
& Ryglová, 2015; Silik ve Ünlüönen, 2018; He & Luo, 2020), algılanan 

hizmet kalitesi (Kyle ve diğ., 2010; Hudson & Shephard, 1998; Silik ve 
Ünlüönen, 2018) ve bunların kombinasyonundan oluşan kavramların 

birbiri ile ilişkilerini (Park, 2003; Silik ve Ünlüönen, 2018), tekrar ziyaret 
niyetleri (He & Luo, 2020) veya tavsiye etme niyetleri (Silik ve Ünlüönen, 

2018) konularına odaklanıldığı görülmüştür. Literatürde yer alan 
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çalışmalardan yola çıkarak bu araştırmada hizmet kalitesi, müşteri 

memnuniyeti ve tavsiye etme niyeti kavramlarına odaklanılmıştır. Bu 

kavramlara odaklanılmasının nedeni bir merkezin mevcut durumunun en 
açık göstergesi olarak hizmet kalitesinin ziyaretçilerin memnuniyet 

düzeylerini etkilemesi ve memnuniyetlerinin merkezin tanınırlığının 

artması için tavsiye etme niyetine olan etkisinin belirlenmesidir. Bu 

kavramlar ve arasındaki ilişkileri içeren çalışmalar literatürde mevcuttur 

ancak Ergan Dağı özelinde gerçekleştirilen bir çalışmaya rastlanmaması bu 

çalışmayı gerekli kılmıştır. 

2.1. Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi 
Kış turizm tesislerinde verilen hizmet, destinasyona gelen tüketicilerin 

algıladıkları hizmet kalitesini etkilemektedir. Hizmet kalitesi, hizmet 

ürünlerini farklılaştırmada ve turizmde rekabet avantajı oluşturmada önemi 

giderek artan kilit bir faktördür. Tüketicileri elde tutma, hizmet kalitesini 
arttırmakla mümkün görünmektedir. Kayak merkezleri genel olarak benzer 
hizmetler (konaklama, yiyecek içecek, tesis altyapısı, personel, çevre, 

güvenlik, ilkyardım vb.) vermekle birlikte bulundukları destinasyonlara ve 

tüketici tercihlerine göre önceliklendirilen hizmet sınıflandırmaları 

(Aleksandris ve diğ.,2006; Güneş, 2019; Yeo & Kim, 2010; Barlas, Mantis 

, & Koustelios, 2010) değişmektedir. Dolayısıyla tüketici eğilimlerini ve 

hizmet kalitesi algılarının sürekli takip edilmesi gerekmektedir. 

Memnuniyet ise, kayak merkezlerinin ziyaretçilerden beklediği en önemli 

geri dönüştür (He & Luo, 2020). Kış turizmi ile ilgili literatür incelemesi 

yapan Bozdemir & Şengül (2021) çalışmaların önemli bir kısmının çalışan 

ve müşteri memnuniyeti/motivasyonları konuları üzerinde toplandığını 

göstermiştir. Hizmet kalitesi araştırmaları yapmak ve tüketicilerin 

memnuniyet düzeylerine olan etkilerini incelemek yöneticilerin mevcut 

durumu tespit edip iyileştirmelerde bulunmasına olanak sağlamaktadır 

(Miragaia, Conde, & Soares, 2015). Bu şekilde doğru pazarlama ve 

yönetim stratejileri geliştirmek mümkün olacaktır. Silik ve Ünlüönen 

(2018)’in çalışma sonuçları, birçok hizmet boyutunun müşteri 

memnuniyeti üzerinde olumlu etkisi olduğunu göstermektedir. Kyle ve diğ. 

(2010)’de gerçekleştirdikleri çalışmada hizmet kalitesinin müşteri 

memnuniyeti üzerinde anlamlı ve olumlu etkiye sahip olduğunu 

gözlemlemiştir. Bu doğrultuda yukarıdaki araştırmalar ve sonuçları 

doğrultusunda aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir.  
H1: Katılımcıların hizmet kalitesi algıları müşteri memnuniyeti 

üzerinde pozitif etkiye sahiptir. 
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2.2. Müşteri Memnuniyetinin Tavsiye Etme Niyetine Etkisi 
Farklı kış turizmi kayak merkezlerinde gerçekleştirilen müşteri 

memnuniyeti araştırmalarında öne çıkan parametreler bölgeye merkeze, 

ziyaretçi ve imkanlara göre farklılık (kar, tesisler, konaklama imkanları, 

yiyecek içecek imkanları, pistlerin çeşitliliği ve kolay erişim, çalışanlar, 

çevresel hizmetler ve temel hizmetler vb.) gösterdiği (Koşan, 2013; Park, 

2003; Matzler ve diğ., 2008; Naghıpour, 2017; Ayaz ve Apak, 2017a; 

Davras, 2021) gözlemlenmiştir. Ziyaretçilerin memnuniyet düzeylerinin 

yüksek olması tekrar ziyaret etme (Santoso, 2019) ve tavsiye etme üzerinde 

etkili  (Silik ve Ünlüönen, 2018) olmaktadır. Silik ve Ünlüönen (2018)’e 

göre, kayak merkezlerinin hizmet kalitesi ile tavsiye etme niyeti arasındaki 

ilişkide müşteri memnuniyetinin aracılık ettiğini ortaya koymuştur. 

Naghıpour (2017) çalışmasında, katılımcıların %84’ünün Ilgaz dağını 

tavsiye edeceğini belirtmiştir. He ve Luo (2020)’e göre, çekme 

motivasyonu destinasyonu tekrar ziyaret niyetine ve başkalarına tavsiye 

etme isteklerini olumlu etkilediği görülmüştür. Bu nedenle turistik 

destinasyon yöneticileri, turistik destinasyonların rekabet gücünü artırmak 

ve sürdürmek için daha yüksek düzeyde memnuniyet oluşturmalıdır. 
Dolayısıyla, bu araştırmalar ve sonuçları doğrultusunda aşağıdaki hipotez 

geliştirilmiştir.  
H2: Katılımcıların müşteri memnuniyetleri tavsiye etme niyeti üzerinde 

pozitif etkiye sahiptir.  
 
3. YÖNTEM 

Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’ni ziyaret edenlerin 

hizmet kalitesi algılarının müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisini ve 
müşteri memnuniyetinin tavsiye etme niyeti üzerindeki etkisini tespit 

etmeyi amaçlayan bu araştırma, ilişkisel tarama modeli kapsamında 
tasarlanmıştır. Araştırmanın amacı ve belirlenen hipotezlerin test 

edilmesine yönelik Şekil 1’de yer alan model geliştirilmiştir. Araştırma her 

geçen yıl daha fazla ziyaretçi çeken ve ilgi alanı haline dönüşen kış sporları 

ve kış turizmi alanında (Vanat, 2020) gerçekleştirildiği için önem arz 

etmektedir.   

 

 

 

 

 



944 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

 
 
Araştırmanın evrenini Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezini 

ziyaret edenler oluşturmaktadır. Roscoe (1975) çok değişkenli araştırmalar 

için örneklemin belirlenmesinde, değişken sayısının 10 katı ya da daha 

fazla alınmasının güvenilir sonuçlar vereceğini belirtmiştir (Roscoe, 
1975’den aktaran Ural ve Kılıç, 2018).  Bu kapsamda veri toplama ölçekte 

yer alan madde sayısı (33 madde) dikkate alınarak kolayda örnekleme 

yöntemi ile 2022 yılı Şubat ve Mart aylarında yüz yüze ve çevrimiçi olarak 

400 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Eksik ve hatalı anketler çıkarıldıktan sonra 

analizler 387 anket ile gerçekleştirilmiştir.  
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket 

formu beş bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde araştırmaya 

katılanların demografik özelliklerine ilişkin altı soru, ikinci bölümünde ise 

seyahat tutumlarına ilişkin altı soruya yer verilmiştir. Bu soruların 

hazırlanmasında Silik ve Ünlüönen (2018) in çalışmasından 

yararlanılmıştır. Anket formunun üçüncü bölümünde Ergan Dağı Kış 

Sporları Turizm Merkezini ziyaret edenlerin hizmet kalitesini tespit etmek 

amacıyla Hudson ve Shephard (1998) tarafından geliştirilen ve Scorgie 

(2008) tarafından ifade ve boyut sayısı düşürülen ölçek kullanılmıştır. 

Araştırma alanında ölçeğin orijinalinde yer alan tüm boyutlara ilişkin 

hizmet ve ürünlerin bulunmaması nedeniyle tüm boyut ve ifadeler anket 

formuna dahil edilmemiş, araştırma alanı özelinde (turist bilgilendirme 
hizmetleri, restoran ve kafe, ekipman ve kiralama dükkanları, kayak-pist 
hizmetleri) boyutları anket formuna dahil edilmiştir. Anketin dördüncü 

bölümünde Oliver (1980) tarafından geliştirilen müşteri memnuniyeti 

ölçeği, beşinci bölümünde ise tavsiye etme niyetini ölçmeye yönelik 

Zeithaml, Berry ve Parasuraman (1996) tarafından geliştirilen ölçek 
kullanılmıştır. Ölçeklerde yer alan ifadelerin Türkçe’ye çevirisinde Silik ve 

Ünlüönen (2018) ve Silik (2018) in çalışmalarından yararlanılmıştır. 

Ölçekte yer alan ifadeler 5’li likert (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5= 

Kesinlikle katılıyorum) ile derecelendirilmiştir.  
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Verilerin basıklık ve çarpıklık değerlerine bakıldığında -2 ve +2 
arasında olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla verilerin normal dağılım 

göstermektedir (Kline, 2011). Verilerin analizinde SPSS 22 ve AMOS 24 

paket programlarından yararlanılarak; frekans analizi, açımlayıcı faktör 

analizi (AFA), doğrulayıcı faktör analizi (DFA), birleşim ve ayrışım 

geçerliliği yapılmıştır.  

4. BULGULAR 
Bu bölümde, katılımcılara ait demografik bilgilere ait sonuçları ve 

katılımcıların seyahat sıklığı, seyahate nasıl karar verdiği, nasıl geldiği, 

kimlerle geldiği ve nereden geldiğine yönelik sorulara verdikleri cevaplar 

bulunmaktadır.  
 

4.1. Katılımcılara Ait Betimleyici İstatistiksel Sonuçlar 
Tablo 1’de katılımcılara yöneltilen genel sorulara verdikleri cevaplara 

ilişkin frekans analizi sonuçları gösterilmektedir. Tablo 1’e göre 

katılımcıların %30 Ergan Kayak Merkezine ilk defa gelmekte, %15’i ikinci 

defa gelmekte ve %55’i üç veya daha fazla sayıda gelmektedir. 

Katılımcıların büyük çoğunluğu (%70) Erzincan’da yaşamaktadır. 

Katılımcıların %45,5’i her yıl Ergan Kayak Merkezine gitmediklerini ifade 

ederken %24,5’i yılda en az 1 defa ve %30’u yılda en 2 veya daha fazla 

gittiklerini ifade etmişlerdir. Araştırma anketine katılanların %55,8’i 

seyahat planını bireysel olarak yaparken %44,2’si Seyahat Acenteleri ve 

Tur Operatörlerinden yardım alarak yapmışlardır. Katılımcıların %7,82’i 

seyahatini tek başına gerçekleştirirken, %68’i ise eşiyle, arkadaşlarıyla, 
ailesi ve meslektaşları ile seyahatini gerçekleştirmiştir. Tur grubu ile 

seyahatini gerçekleştirenlerin oranı ise %24,3’tür.  
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Tablo 1: Genel Sorulara Verilen Cevapların Frekans Sonuçları   
Soru Cevap n % 

Ergan Kayak tesisine geliş sayısı 

İlk defa geldim 118 30 
İkinci gelişim 60 15 
Üçüncü veya daha fazla gelişim. 209 55 
Toplam 387 100 

Katılımcıların Yaşadıkları Şehir 
Erzincan 271 70 
Diğer 116 30 
Toplam 387 100 

Yılda kaç defa kayak sporu için 

seyahate çıkarsınız? 

Her yıl gitmiyorum 176 45,5 
1 defa giderim 95 24,5 
2 veya daha fazla  116 30,0 
Toplam 387 100 

Seyahat planınızı nasıl yaptınız? 
Bireysel 216 55,8 
Seyahat Acentesi/Tur Operatörü ile 171 44,2 
Toplam 387 100 

Seyahate Kiminle Geldiniz? 

Tek başıma 30 7,8 
Eşimle 29 7,5 
Aile/akrabalar ile 99 25,6 
Meslektaşlarımla 15 3,9 
Arkadaş(lar) 120 31 
Tur grubu ile 94 24,3 
Toplam 387 100 

Bu tesisi tercih etmenizde etkili olan 
en önemli kaynak nedir? 

Önceki seyahatlerim 95 24,5 
Radyo/TV ve filmler 12 3,1 
Sey. Acentesi/Tur Oper. Önerisi 51 13,2 
Arkadaş, aile, meslektaş tavsiyeleri 180 46,5 
Gazete/dergi/broşür/kitaplar 4 1,0 
İnternet/sosyal medya (facebook, 

twitter vs.) 
45 11,6 

Toplam 387 100 

 
Tablo 1’e göre katılımcıların Ergan Kayak Merkezini tercih etmesin en 

çok (%46,5) arkadaş, aile ve meslektaş tavsiyesi etkili olmuştur. Daha 

sonra sırasıyla seyahat tercihinde %24,6 önceki seyahatleri, %13,2 Seyahat 

acenteleri ve tur operatörleri, %11,6 İnternet/sosyal medya, %3,1 
Radyo/TV ve filmler ve son olarak %1 gazete/dergi/broşür/kitaplar etkili 

olmuştur.   
Tablo 2’de katılımcıların demografik verilerine ilişkin frekans analizi 

sonuçları yer almaktadır. Tablo 2’ye göre katılımcıların %55,3’ü erkek 

%44,7’si kadındır. Katılımcıların büyük çoğunluğunu (%44,2) 18-24 yaş 

aralığındaki gençler ve (%37,2) öğrenciler oluşturmaktadır. Ayrıca kayak 

merkezini en çok ziyaret edenlerin bekarlar (%62,5) olduğu çalışma 

neticesinde anlaşılmaktadır. Katılımcıların çoğunluğu lisans (%52,7), ön 

lisans (%14,7) ve lisansüstü (%16,5) eğitim seviyesine sahiptir.  

Katılımcıların %25,3’nün geliri yok iken, %11,2’si asgari ücretli, %23’ü 

4254-7000 TL arası gelire sahip, %17,1 7001-10000 TL arası gelire sahip 

ve %23,5’i 10001TL ve üzeri gelire sahiptir.  
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Tablo2: Katılımcıların Demografik Verilerine İlişkin Frekans Sonuçları 
Değişken n % Değişken n % 

Cinsiyet 
Erkek 214 55,3 

Medeni 
Durum  

Evli-çocuklu 109 28,2 
Kadın 173 44,7 Evli-çocuksuz 36 9,3 
Toplam 387 100 Bekâr 242 62,5 

Yaş  

18-24 171 44,2 Toplam 387 100 
25-34 95 24,5 

Eğitim  

İlköğretim 7 1,8 
35-44 85 22,0 Lise 55 14,2 
45-54 30 7,8 Ön lisans (2 yıllık) 57 14,7 
55 ve üzeri 6 1,6 Lisans (4 yıllık) 204 52,7 
Toplam 387 100 Lisansüstü 64 16,5 

Meslek 

Memur 111 28,7 Toplam 387 100 
Ev Hanımı 19 4,9 

Gelir 

Gelirim yok 98 25,3 
Serbest 
Meslek 

57 14,7 Asgari Ücret 43 11,2 

Emekli 3 0,8 4254-7000 TL 89 23,0 
Öğrenci 144 37,2 7001-10000 TL 66 17,1 
İşçi 27 7,0 10001 TL ve üzeri 91 23,5 
İşsiz 14 3,6 

Toplam 387 100 Diğer 12 3,1 
Toplam 387 100 

 
4.2. Güvenilirlik ve Açımlayıcı Faktör Analizleri (AFA) Sonuçları 

Bu araştırmada birbiriyle ilişkili üç farklı ölçek (Hizmet Kalitesi, 

Memnuniyet, Tavsiye Etme Niyeti) kullanılmıştır. Tablo 3’te Açımlayıcı 

Faktör Analizi (AFA) yapabilmek için verilerin uygunluğunun 

belirlenmesi amacıyla KMO örneklem yeterlilik testi gösterilmektedir. 

Tablo 3’e göre Hizmet Kalitesi (HK =TBH-RK-EKD-KPH)) ölçeğinin, 

KMO değeri 0,905 ve Bartlett test sonucu ise (X2= 3491,65) p<0,05, 
Memnuniyet (M) ölçeğinin KMO değeri 0,706 ve Bartlett test sonucu ise 

(X2= 1020,009) p<0,05, Tavsiye Etme Niyeti (TEN) ölçeğinin KMO 

değeri 0,759 ve Bartlett test sonucu ise (X2= 1007,807) p<0,05 olduğu 

anlaşılmaktadır. 
KMO değeri 0,700 üstü değer alması, verilerin faktör analizi için uygun 

olduğu ve mükemmel bir korelasyon sağladığı anlamına gelmektedir (Can, 

2018; Büyüköztürk, 2002). Yapılan faktör analizinin sonucunda dört 

faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. 18 maddeden oluşan bu yapının toplam 

açıklanan varyansı 65,52’dir. Bu durum ön görülen faktör yapılarının 

Açımlayıcı Faktör Analizi yardımıyla ortaya çıktığını göstermektedir.  
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Tablo 3: Ölçüm Modeline ait Sonuçlar 

Değişken Madde 

Açımlayıcı Faktör Analizi Doğrulayıcı Faktör 

Analizi 
Faktör 

Yükle-
ri 

Açıkla-
nan 

Varyans 
Özdeğer CA 

SD. Beta 
Katsayı-

ları 

P 
Değeri 

Turist 
Bilgilendir-
me 
Hizmetleri 

TBH1 0,811 

40,912 7,364 0,86 

0,753 0,0001 

TBH2 0,779 0,801 0,0001 

TBH3 0,751 0,835 0,0001 

TBH4 0,753 0,733 0,0001 

Restoran ve 
Kafe  

RK5 0,636 

9,751 1,755 0,83 

0,703 0,0001 

RK6 0,780 0,735 0,0001 

RK7 0,798 0,789 0,0001 

RK8 0,798 0,825 0,0001 

Ekipman 
Kiralama 
Dükkanları 

EKD2 0,603 

8,759 1,577 0,78 

0,778 0,0001 

EKD3 0,808 0,755 0,0001 

EKD4 0,767 0,726 0,0001 

Kayak-Pist 
Hizmetleri 

KPH2 0,663 

6,100 1,098 0,88 

0,676 0,0001 

KPH3 0,757 0,713 0,0001 

KPH4 0,760 0,768 0,0001 

KPH5 0,783 0,672 0,0001 

KPH7 0,694 0,710 0,0001 

KPH8 0,608 0,726 0,0001 

KPH10 0,515 0,693 0,0001 

Müşteri 

Memnuni-
yeti 

M1 0,933 

88,916 2,667 0,94 

0,889 0,0001 

M2 0,956 0,950 0,0001 

M3 0,940 0,915 0,0001 

Tavsiye 
Etme Niyeti 

TEN1 0,934 

88,733 2,662 0,94 

0,902 0,0001 

TEN2 0,955 0,943 0,0001 

TEN3 0,937 0,899 0,0001 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy. 

Hizmet Kalitesi 
Ölçeği 

Memnuniyet 
Ölçeği Tavsiye Etme Niyeti 

0,905 0,760 0,759 

Bartlett's 
Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-
Square 3491,646 1020,009 1007,807 

df 153 3 3 
Sig. 0,000 0,000 0,000 

 
Tablo 3’teki analiz sonuçları incelendiğinde ise standardize regresyon 

katsayılarının 0,672’nin üzerinde olduğu görülmektedir. Araştırma için 

geliştirilen ölçeğin daha önce kullanılan ölçeklerden ve uygulama 

alanlarından farklı olması nedeniyle Açımlayıcı Faktör Analizi yapılması 

ve yapı geçerliliğinin test edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Tablo 3’te 
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yapı geçerliliğini gösteren Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) sonuçlarına yer 

verilmiştir.  
Ölçeğin orijinalinden farklı olarak binişik değer olan 9 ifade ölçekten 

çıkarılarak varimax döndürme yöntemiyle tekrar analize tabi tutulmuş ve 

son hali tablo 3’te olduğu gibi ortaya çıkmıştır. Çıkan ifadelerin benzer 

olmasına örnek olarak; RK1, EKD1 ve KPH1 ifadeleri ücretler uygundur 

ve fiyat çeşitliliği vardır şeklinde olup ilgili boyutlardaki alanların 

fiyatlandırmasıyla alakalıdır. Bu nedenle biniş değer gösterdiği ve faktör 

dağılımlarını bozduğu için bu maddelerin ölçekten çıkarılması uygun 

görülmüştür.  
Tablo 3’te ayrıca iç tutarlılık yöntemi kullanılarak ölçeğin güvenirliliği 

sınanmış ve Cronbach Alfa değerleri hesaplanmıştır. Her faktör ait 

Cronbach Alfa değerinin 0,70’ten büyük olması sonuçların güvenilir 

olduğunu göstermektedir.  

4.3. Birleşim ve Ayrışım Geçerliliği 
Araştırma yapılarının güvenilirliğini ve geçerliliğini test etmek amacıyla 

Cronbach’s Alpha değerine bakılması ve Cronbach’s Alpha değeri en az 

0,7 olması gerekmektedir (Altunışık vd., 2010). Ayrıca Cronbach’s Alpha 

değerinden daha elverişli sonuçlar verdiği (Hair vd., 2014) bilinen ve bir 

faktördeki maddelerin standardize yol katsayıları ile hata varyanslarının 

dikkate alınarak o faktörün yapı güvenirliliği konusunda ipucu veren 

birleşim yapı güvenilirliği (CR) değerleri hesaplanmıştır (Kline, 2015). 

Birleşim yapı geçerliliği (CR) değerinin 0,70 büyük olması gerekmektedir 

(Hair vd., 2017). Tablo 4 incelendiğinde araştırma için birleşim yapı 

geçerliliği sağlanmaktadır.   
Birleşim geçerliliği, aynı ölçek içerisinde var olan unsurların birbirleri 

arasındaki ilişki derecelerini incelenmektedir. Birleşim geçerliliğini en 
güçlü yansıtan ölçüt, gizli bir yapının göstergelerinin varyansının 

açıklanma derecesi olan Ortalama açıklanan varyans (AVE) değeridir ve 

bu değer 0,50 ve üzerinde olmalıdır. Birleşim geçerliliğin bütünüyle 

sağlanması için CR> 0,70, AVE>0,50 ve CR>AVE olması gerekmektedir 

(Hair vd., 2017). Tüm bilgiler ışığında Tablo 4 incelendiğinde; ölçüm 

modeli için birleşim geçerliliğinin sağlandığı görülmektedir. 
Bir araştırmada ayrışım geçerliliğinin sağlanması için; AVE değerinin 

karekökleri faktörler arası korelasyondan ve 0,50’den büyük olması 

gerekmektedir (Fornell & Larcker, 1981). Tablo 4 incelendiğinde Fornell 

& Larcker (1981) kriterinin sağlandığı görülmektedir. Tablo 4’teki tüm 

sonuçlar değerlendirildiğinde; ölçüm modeli için, güvenirlilik, yapı 

geçerliliği, birleşim ve ayrışım geçerliliği sağlanmaktadır.  
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Tablo 4. Birleşim ve Ayrışım Geçerliliği 
Fornell-Larcker CR AVE MSV ASV TBH RK EKD KPH M TEN 

TBH 0,87 0,63 0,47 0,38 0,793      

RK 0,84 0,58 0,54 0,37 0,609 0,761     

EKD 0,80 0,57 0,54 0,41 0,587 0,733 0,754    

KPH 0,88 0,50 0,50 0,46 0,631 0,535 0,644 0,707   

M 0,94 0,84 0,73 0,47 0,563 0,493 0,518 0,854 0,916  

TEN 0,94 0,84 0,73 0,40 0,686 0,584 0,673 0,707 0,670 0,916 

Tablo 5'te görüldüğü gibi, ölçme modelinde kullanılan ölçeklerin yapı 

geçerliğini test etmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. 

DFA'da çok çeşitli uyum indeksleri görüntülenebilir. Bu uyum indeksleri 

için Ki-Kare Uyum testi (Δχ²≤5), ortalama hata karekökü (RMSEA 
≤0.080), Uyum İyiliği İndeksi (GFI, ≥.80), Karşılaştırmalı Uyum Findex 

(CFI ≥ 0.90), Kabul edilebilir uyum iyiliği değerleri olan Düzeltilmiş 

Uyum İyiliği İndeksi (AGFI, ≥.80) ve artımlı sabit indeks (IFI ≥0.90) 

değerleri sıklıkla kullanılır (Schumacker ve Lomax, 2004). Tablo 5’e göre 

araştırma için ön görülen kuramsal yapı doğrulanmıştır.  

Tablo 5: Uyum İyiliği Değerleri 
Uyum 
Ölçüsü  

İyi Uyum  Kabul Edilebilir 
Uyum  

Uyum 
Değerleri  

Uyum  

X2/sd  0 ≤ X2/sd ≤2  2≤ X2/sd ≤3  2,645 Kabul Edilebilir Uyum 
RMSEA  0≤ RMSEA ≤ 0,05  0,05≤ RMSEA ≤0,08  0,066 Kabul Edilebilir Uyum 
CFI  0,95 ≤ CFI ≤ 1,00  0,90 ≤ CFI ≤ 0,95  0,943 Kabul Edilebilir Uyum 
GFI  ≥ 0,90  0,89-0,85  0,885 Kabul Edilebilir Uyum 
AGFI  ≥ 0,90  0,89-0,85  0,850 Kabul Edilebilir Uyum  
SRMR <0.05 <0.08 0,045 İyi uyum 
IFI 0.95≤NFI≤1.00 0.90≤NFI≤0.95 0,945 Kabul Edilebilir Uyum 

 
4.4. Yapısal Model 

Tablo 6’da araştırma modeline ve hipotezlerine ilişkin bilgilere yar 

verilmektedir. 

Tablo 6: Yapısal Modele Ait Sonuçlar 
Hipotezler Etki S.E. t değeri P değeri Sonuç 
H1a M <--- TBH 0,28 ,061 4,494 0,001 Desteklendi 
H1b M <--- RK -0,02 ,086 -,337 0,736 Desteklenmedi 
H1c M <--- EKD 0,25 ,082 2,985 0,003 Desteklendi 
H1d M <--- KPH 0,35 ,076 4,982 0,001 Desteklendi 
H2 TEN <--- M 0,85 ,043 19,627 0,001 Desteklendi 

 
Tablo 6’ya göre; Turistik Bilgilendirme Hizmetlerinin (TBH) (β=0,28 

t=4,494, p=0,001), Ekipman Kiralama Dükkanlarının (EKD) (β=0,25 

t=2,985, p=0,003) ve Kayak-Pist Hizmetlerinin (KPH) (β=0,35 t=4,982, 
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p=0,001) müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi 

olduğu ve Restoran ve Kafenin (RKR) (β=-0,02 t=-0,337, p=0,736) ise 
müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı anlaşılmaktadır.  

Aynı zamanda, müşteri memnuniyetinin (β=0,85 t=19,627, p=0,001) 
tavsiye etme niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu 

görülmektedir. 
Tablo 6 incelendiğinde, h1a, h1c, h1d ve h2 hipotezleri desteklenirken, h1b 

hipotezi desteklenmemektedir. Dolayısıyla genel olarak; Hizmet 

kalitesinin müşteri memnuniyeti ve müşteri memnuniyetin de tavsiye etme 

niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Tüm bu 

sonuçlara ilişkin araştırma modelinin gösteremi de şekil 2’de 

görülmektedir.  
 
Şekil 2: Yapısal Model 

 

 
 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Ergan Dağı Kayak Merkezine gelen yerli turistlerin hizmet kalitesi 

algısının müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisini ve müşteri 

memnuniyetinin de tavsiye etme niyeti üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

Araştırma örneklemi ile ulaşılan katılımcıların çoğunluğu Erkan Kayak 

Merkezine üç veya daha fazla kez gelmiş olup (%55) tesisle ilgili deneyime 

sahip oldukları görülmüştür. Bu deneyimin göstergelerinden bir tanesi de 

katılımcıların %70’nin Erzincan’dan olmasıdır. Katılımcıların %30’nun 

diğer şehirlerden geliyor olması, üzerinde durulması gereken bir konu olup 

Erzincan sınırlarını aşan bir pazarlama çalışması yapılmasının gerekliliğini 

göstermektedir. Katılımcıların çoğunluğu seyahatlerini bireysel (%55,8) 
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olarak planlamış ve ağırlıklı olarak arkadaşlar/aile/akrabalar (%56,6) ile 
gerçekleştirmektedir. Zaten tesisi tercih etmelerindeki büyük etken 

arkadaş/aile/meslektaş (%46,5) tavsiyesi şeklindedir. Seyahatlerini 

bireysel ve yakınlarıyla gerçekleştiriyor olmaları ile yakınları tarafından 

etkilenerek tesisi tercih etmeleri, ziyaretçilerin çoğunluğunun Erzincan’dan 

(%70) katılmasından kaynaklandığı düşünülebilir.   
Katılımcıların demografik özellikleri değerlendiği erkek ve kadın 

katılımcılar arasında keskin bir fark olmadığı görülmektedir. Aynı 

zamanda katılımcıların çoğunluğunun (18-44 yaş (%90,7)) nispeten genç 

ve bekar (%62,5) nüfustan oluştuğu görülmektedir.  Meslek dağılımına 

bakıldığında ekseriyetin öğrenci (%37,2) ve memurlardan (%28,7) 

oluştuğu yaş dağılımını da açıklamaktadır. Katılımcıların yarısında fazlası 

(%52,7) lisans mezunu olup genelinin (%83,9) ise üniversite mezunu 

olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum, eğitim seviyesi yüksek olan 

kişilerin kış turizmine katılımının yüksek olduğunun bir göstergesi olabilir. 

Benzer sonuç Güneş (2009) ve Çalık (2022)’nin çalışmalarında da 

görülmektedir. Ayrıca her gelir düzeyinden katılımcının kayak tesisini 

tercih ettiği bu çalışmayla görülmektedir. Dolayısıyla pazarlama 

çalışmaları her gelir düzeyindeki ziyaretçi göz önünde bulundurularak 

yapılabilir.  
Çalışma neticesinde, hizmet kalitesi arttıkça müşteri memnuniyetinin 

arttığı ölçülmüştür. Dolayısıyla müşteri memnuniyeti sağlamak isteyen 

yönetimler hizmet kalitesi arttırmalıdır. Bunun için, temel turistik 

hizmetler ve ürün çeşitliliğini sağlanmalıdır. Çünkü, hizmet kalitesi 
müşteri memnuniyetinin bir belirleyicisidir (Cronin ve Taylor, 1992; 

Kozak ve Rimmington, 2000). Çalışmanın bir diğer önemli sonucu müşteri 

memnuniyetinin tavsiye etme niyeti üzerindeki olumlu etkisidir. 

Dolayısıyla, müşteri memnuniyeti arttıkça tavsiye etme niyeti de 
artmaktadır. Memnun turistlerin bir destinasyonu tavsiye etme olasılığının 

diğer turistlere oranla daha yüksek olduğu literatürde de görülmektedir 

(Lee, Lee ve Lee, 2014). Destinasyondan memnun ayrılan turistlerin tekrar 

ziyaret etme ve tavsiye etme niyetinde oldukları bilinmektedir (Yoo ve 

Uysal, 2005). Ergan dağını ziyaret eden kişilerin önemli bir kısmının da 

arkadaş/aile/meslektaş tavsiyesiyle tesisi tercih etmiş olması, ağızdan ağıza 

tavsiye etmenin, turistlerin ziyaret etme kararlarını etkileyen bir faktör 

olduğunu (Beeho and Prentice, 1997) göstermiştir.  
Çalışma, Ergan dağı kayak merkezini ziyaret eden yerli turistler ile 

sınırlandırılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda katılımcıların büyük 

çoğunluğunun Erzincan’da ikamet ediyor olması çalışmanın en büyük 

kısıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan sonraki çalışmalar farklı hedef 

gruplarını inceleyebilir. Farklı kayak merkezlerini karşılaştırmalı olarak ele 

alabilir. Çalışma hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetine, 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0047287515620567#bibr16-0047287515620567
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memnuniyetinin ise tavsiye etme niyeti üzerindeki etkisini 

değerlendirmiştir. Gelecekteki çalışmalar aracı veya düzeyici etkiler göz 

önünde bulundurularak yapılabilir.  
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ÖZET 
Spor turizmi son yıllarda bilimsel araştırmalar temelinde oldukça fazla 

çalışılan alanlardan bir tanesi olmuştur. Bu araştırmanın temel amacı, 
turizm araştırmacılarına spor turizminin mevcut bilgi tabanını sunmak ve 

dünya genelinde spor turizmi araştırmalarındaki yeni araştırma alanlarını 

ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırmacılar spor turizmi 

çerçevesine giren 960 makaleyi farklı yazılımlar kullanarak incelemiştir.  
Araştırma kapsamında elde edilen bulgulardan hareketle; ilk spor turizmi 
alanında ilk çalışma 1984 yılında yapılmış ancak 2003 yılına kadar spor 
turizmi alanı çok fazla ilgi çekmemiştir. Spor turizmi alanı, 2003 yılından 
sonra araştırmacıların dikkatini çekmeye başlamış ve spor turizmi alanında 

yayımlanan makalelerin sayısı niceliksel olarak artmıştır. Sonuç olarak 

spor turizmi üzerine yapılan araştırmalar; spor etkinliklerinin turist 
davranışlarını nasıl etkilediğine, spor etkinliklerinin bir turizm 
destinasyonunda ekonomik kalkınmaya nasıl katkıda bulunduğuna ve spor 

etkinliklerin nasıl teşvik edileceğine dair konular üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Spor turizmi, bibliyometrik analiz. 
 

A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF SPORT TOURISM 

ABSTRACT 
Sports tourism research has been one of the most studied areas on the basis 
of tourism research in recent years. By filling the gap, we aim to assist 
tourism scholars in comprehension the existing knowledgebase of the sport 
tourism and its emergent liaisons across the globe. Our paper could also 
assist researchers in coordinating collaborations across countries, authors 
and institutions. Using Scopus database which is commonly used database 
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for examining scholarly publications, we searched extant literature on sport 
tourism. This process resulted in 1000 articles, which were screened on the 
basis of their titles, abstracts, keywords, and full text (if necessary), 
resulting in a final set of 960 articles. The first publications on this subject 
appeared in 1984, with almost no significant increment till 2003. In spite 
of slight changes, the quantity of articles published rose significantly from 
2003 to 2021. According to the bibliographic coupling findings, research 
on sport tourism has put more emphasis on how sport events affect tourist 
behaviors, how sport events contribute to economic development in a 
tourist destination, and how to promote such events. 
Keywords: Sport tourism, bibliometric analysis. 
 
1. GİRİŞ 

Spora yönelik turizm faaliyetlerinin tarihi antik Olimpiyat Oyunları’na 

kadar uzanmaktadır (De Groote, 2005). Son yüzyılda modern spor 

etkinliklerinin gelişmesi ile birlikte turizm, spor etkinliklerine katılan tüm 

paydaşların spor faaliyetlerindeki deneyimleri artırıcı bir unsur haline geldi 
(Adair, 2007; Huggins, 2013). Ekonomik ve sosyal evrimi neticesinde spor 
endüstrisi, turizm endüstrisine katkı sağlayan önemli yapı taşlardan biri 

olarak kabul edilmektedir (Gratton ve diğerleri, 2007; Hinch ve Higham, 
2001; Jiménez-García ve diğerleri, 2020; Kennelly ve Toohey, 2014).  Spor 
ve turizm endüstrilerinin tarihsel gelişimine bakıldığında, spor turizmi 
başlığı 1990’lı yıllardan itibaren bilimsel araştırmalarda kendine daha çok 

yer bulmaya başlamıştır (Oliveira ve diğerleri, 2021). Spor turizmi, bireyin 
rekreasyonel amaçlarla sürekli yaşadığı yerin dışında gerçekleşen spor 

erkinliklerine katılmak (rekabet içeren/içermeyen etkinlikler) veya spor 

etkinliklerini izlemek amacı ile yaptığı geziler olarak tanımlanmaktadır 

(Hall, 1992; Jiménez-García ve diğerleri, 2020). Higham ve Hinch (2018), 
1990'lı yıllara kadar sporun turizm hareketinin ana noktası olmadığını 

ancak turizm alanının içindeki olmazsa olmaz bir etkinlik olduğunu ifade 
etmiştir. İlk olarak Glyptis (1991), spor endüstrisi ve turizm endüstrisi 
arasında bir ilişki olduğunu ve bu iki endüstrinin birbirine katkısı olduğunu 

belirtmiştir. 
Akademik araştırmalar, spor ve turizm arasındaki literatürü 

ilişkilendirmek üzerine ilerlese de, genel olarak spor turizminin kavramsal 
bilgi yönü halen gelişmeye devam etmektedir (Gammon ve diğerleri, 

2017). Sporun, heterojen yönü (Hinch ve Higham, 2001) ve turizm alanıyla 

ilgili bilimsel girişimlerin henüz başlangıç aşamasında olması, spor 
turizminin yeterince keşfedilmemiş alanlarında daha fazla araştırma yapma 
gereksinimini doğurmaktadır (Oliveira ve diğerleri, 2021). Bu kapsamda 
araştırmanın temel odak noktası, spor turizmi konusundaki entelektüel 

yapıyı ve turizm literatüründe spor turizmi araştırmalarının evrimini ortaya 
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çıkarmak için ampirik bibliyometrik analiz ve içerik analizini benimseyen 

bütünleştirici bir incelemeye dayanmaktadır -“alanın tema odaklı 

özelliklerinin temelden çatısına kadar tanımlanması”- (Köseoğlu, 2020, s. 

2170). Yapılan literatür incelemeleri göstermektedir ki, turizm 
konusundaki bilgi alanına büyük bir fotoğraftan bakabilmemizi sağlayacak 
bu araştırma spor turizmi araştırmalarının ilk ampirik incelemeleri 

arasındadır. 
Araştırma, turizm araştırmacılarına spor turizminin mevcut bilgi 

tabanını sunmayı ve dünya genelinde spor turizmi araştırmalarında ortaya 

çıkan yeni araştırma alanlarını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Ek olarak 
bu araştırma; araştırmacılara ülkeler, yazarlar ve kurumlar arasındaki 

işbirliklerine dair ipuçları sunacaktır. Sonuç olarak araştırmada, 
bibliyometrik çalışmalar için ilişkisel bir teknik benimsenmiştir. İlişkisel 

teknik, temel olarak ortak alıntı, bibliyografik eşleştirme, ortak yazarlık ve 

ortak kelime analizleri gibi çeşitli yaklaşımları kullanarak, belirli bir 
uzmanlık alanında üretilmiş makaleler arasındaki ilişkileri 

netleştirmektedir (Guleria ve Kaur, 2021). Bibliyometrik ve bilimsel 
haritalama, bir alanın bilimsel durumunu göstermek için en uygun 
yaklaşımlardan bir tanesidir (Doulani, 2020). 2022 yılının Temmuz ayına 

kadar yayınlanan 1000 tane makaleyi sentezlemek için bu yaklaşım 
benimsenmiştir. 

Bu kapsamda ele alınan makalelerdeki bibliyografik ilişkileri ve spor 
turizmi araştırmalarının bilgi alanını görselleştirmek için VOSviewer 

yazılımı ve Bibliometrix RStudio kullanılmıştır. Dolayısıyla bu inceleme 
yöntemi, eleştirel/anlatı sentezi veya meta-analizi benimseyen diğer 

geleneksel inceleme tekniklerinin aksine daha büyük bir veri kümesinin 

sentezlenmesini sağlamıştır (Guleria ve Kaur, 2021). Makaleleri 
bibliyometrik olarak incelemenin yanı sıra, spor turizminin güncel 

literatürü hakkında çıkarım yapabilmek amacıyla söz konusu makaleler 
araştırmacılar tarafından derinlemesine incelenmiştir. Bu çalışmada 

makaleler arasındaki bağlar tanımlarken aşağıdaki amaçlar dikkate 

alınmıştır: 
 Yazarlık, alıntılar ve coğrafi bölge bazında katkıları incelemek, 
 Etki derecesi yüksek yazarların atıf sayılarını ve diğer 

araştırmacılarla olan ortak çalışmalarını belirlemek, 
 Spor turizmi araştırmalarının temelini, gelişimini, evrimini 

inceleyerek turizm kaynaklarındaki entelektüel yapıyı oluşturmak, 
 Gelişmekte olan spor turizmi araştırma kümelerini potansiyel bir 

araştırma kaynağı olarak sunmak. 
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2. YÖNTEM 
Araştırma kapsamında spor turizmi araştırmalarının ana temalarını, 

temelini, gelişimini ve evrimini ortaya koyan bilimsel literatürün 

bütünleştirici bir incelemesi yapılmıştır. Bütünleştirici inceleme yöntemi, 

bir konuyu birden fazla araştırma tasarımı ve metodoloji üzerinden 

incelemek için uygun bir yaklaşımdır (Sharma ve diğerleri, 2022). Alanın 

mevcut durumunu ortaya çıkarmak ve gelecekteki araştırma alanlarını 

belirleyebilmek için bibliyometrik analiz yapılmış ve mevcut literatür 

manuel olarak gözden geçirilmiştir.  
Bilimsel yayınları incelemek için yaygın olarak kullanılan bir veri tabanı 

olan Scopus veri tabanı üzerinden (Arıcı ve diğerleri, 2021; Köseoğlu ve 
diğerleri, 2021; Sharma ve diğerleri, 2022), spor turizmi ile ilgili mevcut 
literatür hakkında araştırma yapılmıştır. Ağustos 2022'de, turizm 

dergilerinde kullanılan “spor” ve “turist” veya “seyahat” veya “tatil” veya 
“ağırlama” veya “tatil” anahtar kelimeleri ile Boolean sorgusu yapılmıştır. 

İnceleme sürecini yönlendirmek ve bu araştırmanın raporlamasını 

geliştirmek için dört aşamalı bir akış şeması dahil olmak üzere, yaygın 

olarak kullanılan "Sistematik İncelemeler ve Meta-analizler için Tercih 

Edilen Raporlama Öğeleri" (PRISMA) inceleme protokolünü izlenmiştir 
(Moher ve diğerleri, 2009). Bu araştırmaya dahil olan makalelerin niteliğini 

belirleyebilmek için iki veya daha fazla etki faktörüne sahip dergiler 

araştırma kapsamında değerlendirmeye alınmıştır. Makale belirleme 
süreci, makalelerin başlıklarına, özetlerine, anahtar kelimelerine ve 

(gerekli olduğu noktalarda) tam metinlerine göre taranan 1000 makale ile 
sonuçlanmıştır. Nihai olarak ise 960 makalelik bir veri seti elde edilmiştir. 

Bibliyometrik analiz, sistematik bir literatür taraması boyunca açıklığa 

kavuşturulan alanlar veya temalar için güçlü bir kavramsal temel yürüterek, 

mevcut literatürün kapsamlı bir incelemesini oluşturmak amacıyla 

kullanılır (Sharma ve diğerleri, 2022). Bu çalışma kapsamındaki analizler, 

iki yazılım (VOSviewer ve Bibliometrix R'deki biblioshiny paketi) 

aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 

3. BULGULAR 
3.1. Bilimsel Üretime Yönelik Betimsel Analiz 

Spor turizmi alanındaki ilk yayınlar 1984 yılında çıkmış, 2003 yılına 

kadar neredeyse niceliksel olarak önemli bir artış olmadan devam etmiştir. 

2003 yılından 2021 yalına kadar yayınlanan makale sayısı önemli ölçüde 

artmıştır. Şekil 1 a’ya bakıldığında spor turizmi araştırmalarında 2018 yılı 

hariç, 2016 yılından 2022 yılına kadar hızlı bir artış olduğu görülmektedir. 
2021 yılında yayınlanan makale sayısı 100'e yükselmiştir. B veri spor 

turizmi konusuna olan bilimsel ilginin arttığının önemli 
göstergelerindendir. 2015 yılından sonra bir yılda yayımlanan makale 
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sayısı 50'yi aşması, spor turizmi araştırma alanının akademisyenlerin 

ilgisini çektiğini ve son zamanlarda gelişen bir bilimsel konu haline 
geldiğini göstermektedir. Şekil 1 b’ye bakıldığında 2000, 2001, 2007 ve 
2022'de dört ani yükseliş görülmektedir.  

Şekil 1.  Spor turizmi alanında yıllar bazında bilimsel üretim ve atıf ortalamaları  

 

a) Yıllar bazında spor turizmi ile ilgili bilimsel üretim 

 

 

b) Spor turizmi ile yıllar bazında ortalama atıf sayıları 

3.2. Bibliyometrik Bağlantı Analizi 
Bibliyografik bağlantı, her ikisi de aynı bilimsel yayına atıfta bulunan 

iki öğe arasındaki bağlantıyı ifade etmek için kullanılan bir kavramdır 

(Guleria ve Kaur, 2021). Bu analiz bilimsel araştırmalarda ortaya çıkan 

kümelerin ana konusunu ayrı ayrı keşfetmek için kullanılır. Öncelikle öğe 

sayısı beşe, minimum küme sıklığı üçe ve küme başına etiket sayısı beşe 

sabitlenerek çeşitli kümeler belirlenir. Şekil 2'deki her renk tonu bir kümeyi 
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belirtir. Makale alıntılarının sayısı, bir şeklin boyutuna yansıtılır ve 

yoğunluk ne kadar yüksek olursa, şekil o kadar büyük olur. Araştırmada 

spor turizmi literatürü dört kategoride sınıflandırılmıştır. 
Kırmızı renk ile görselleştirilen küme (Şekil 2); Weed’in 2009, Gibson 

ve diğerlerinin 2003, Shonk ve Chelladurai’nin 2008 ve Hungenberg ve 
diğerlerinin 2016 çalışmaları ile eşleşmiştir. Bu çalışmalar, spor turisti 

davranışlarının altında yatan güdülere odaklanmaktadır. Mavi renk ile 
gruplanan Gibson ve diğerlerinin 2012, Kim ve diğerlerinin 2015, Taks ve 
diğerlerinin 2009, Giampiccoli ve diğerlerinin 2015 ve Chalip ve 

McGuirty’nin 2004 yılındaki çalışmaları, bir turizm destinasyonunda 

sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınma temaları etrafında birbirleriyle 
bağlantılıdır. Yeşil renk ile görselleştirilen küme üç ise spor etkinlikleri ile 
destinasyon imajı arasındaki ilişkiye ve spor aktivitelerinin bu 

destinasyonları pazarlamak için nasıl önemli bir etkinlik haline geldiğine 

odaklanan makaleler kapsamında birbirleriyle ilişkilidir (Brown ve 
diğerleri, 2016; Chen ve Funk, 2010; Hallmann ve Breuer, 2010; 

Kaplanidou ve diğerleri, 2012; Kaplanidou ve Vogt, 2007, 2010). Mor 
renkle görselleştirilen son küme ise bisiklet sporunda aktif spor 
etkinliklerini inceleyen bilimsel makaleleri içerir (Buning ve Gibson, 2015, 
2016a, 2016b; Getz ve Andersson, 2010; Getz ve McConnell, 2011; 
Newland ve Aicher, 2018). 

 

Şekil 2. Bibliyometrik bağlantı haritası 

 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın kapsamında elde edilen bibliyometrik sonuçlar; sporun 

yaygınlaşması ile sürdürülebilir turizm geliştirme uygulamalarının ortaya 

çıkışı arasındaki ilişki hakkında ipucu vermektedir. Betimleyici analiz 
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bulgularının sonuçları ise bu konudaki makalelerin ve atıfların son yıllarda 

dikkati çeker bir biçimde arttığını göstermektedir.  
Araştırma sonuçları, spor turizmi üzerine yapılan araştırmaların, spor 

etkinliklerinin turist davranışlarını nasıl etkilediğine, spor etkinliklerinin 

bir turizm destinasyonunda ekonomik kalkınmaya nasıl katkıda 

bulunduğuna ve spor etkinliklerin nasıl teşvik edileceğine dair konularda 

yoğunlaştığına işaret etmektedir. İspanya'da spor ve turizmi entegre etme 

girişimi geleneksel spor etkinliklerinden spor turizmi faaliyetlerine doğru 

bir yön bulmuştur. Özellikle büyük spor organizasyonları, turistik 

destinasyon imajına katkı sağlayan önemli etkinlikler olarak incelenmiştir. 

Küresel etkinliklerin yaygınlaşması ile birlikte spor turizmi ve 

destinasyonun gelişmesi arasındaki ilişki, bu tür etkinliklerin 

destinasyonun ekonomik kalkınması için fırsat yarattığı doğrultusundadır. 

Bu durum büyük spor etkinliklerinin düzenlenmesi gerekliliğini 

artırmaktadır. Bu noktada büyük spor etkinliklerinin destinasyona olan 

ekonomik katkılarını artırmak için etkinliklerin nasıl tasarlanması gerektiği 

konusu da yeni bir araştırma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ek 

olarak, 21. yüzyılda yaşanan iklim değişikliği sorunu, spor 

destinasyonlarını özellikle de kış destinasyonlarını sürdürülebilir bir spor 

turizmi gelişiminin sağlanmasına yönelik çevre ile ilgili karmaşık sorunları 

çözmek için çeşitli araştırmaları gerekli kılmıştır. Spor turizminin 

sürdürülebilir kalkınma süreçlerine entegrasyonu, turizm literatüründe tam 

olarak ele alınmayan bir dizi soruyu gündeme getirmiştir. Turizm 

çerçevesinde bu tür sorunları çözmek için spor turizminin nasıl 

geliştirilebileceği hususu birçok araştırmacıyı kendine çekmiştir.  
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ÖZET 
Bu çalışmada Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’ne katılan katılımcıların 

festival deneyimleri incelenmektedir. Araştırmanın ana amacı festival ayırt 

ediciliği, unutulmaz festival deneyimi, festival bağlılığı ve festivali 
destekleme davranışı değişkenleri arasındaki ilişkinin açıklanmasıdır. 

Araştırma verileri, 27 Haziran-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında 

661’incisi gerçekleşen Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’ne Edirne 
dışından katılan katılımcılara yüz yüze anket tekniği kullanılarak 

toplanmıştır. Araştırma bulguları, festival ayırt ediciliğinin unutulmaz 

festival deneyimini ve festival bağlılığını olumlu yönde etkilediğini; 

unutulmaz festival deneyiminin festival bağlılığını olumlu yönde 

etkilediğini ve festival bağlılığının festivali destekleme davranışını olumlu 

yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Tarihi ve kültürel bir etkinlik olarak 

özgün kimliğe sahip olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin 

sürekliliği ve sürdürülebilirliği için yerli turistler tarafından desteklendiği 

söylenebilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Kırkpınar yağlı güreşleri, festival bağlılığı, 

unutulmaz deneyim, festival deneyimi.
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SUPPORT BEHAVIOUR FOR THE KIRKPINAR OIL 
WRESTLING FESTIVAL: THE RELATIONSHIP WITH 

FESTIVAL DISTINCTIVENESS AND MEMORABLE 
EXPERIENCE 

ABSTRACT 
The study examines Kirkpinar Oil Wrestling Festival participants’ 

experiences. The main purpose is to explain the relationship between the 
variables of festival distinctiveness, memorable festival experience, 
festival dependence, and festival-supporting behaviour. The data were 
collected by using a face-to-face survey from the participants from outside 
Edirne to the 661st Kirkpinar Oil Wrestling Festival, which was held 
between 27 June and 03 July 2022. Research findings indicated that festival 
distinctiveness positively affects memorable festival experience and 
festival attachment; memorable festival experience positively affects 
festival attachment and festival attachment positively affects festival 
supporting behaviour. It can be said that Kirkpinar Oil Wrestling Festival, 
which has a unique identity as a historical and cultural event, is supported 
by local tourists for its continuity and sustainability. 

Keywords: Kirkpinar oil wrestling festival, festival attachment, 
memorable experience, festival experience. 

1. GİRİŞ 
Festivaller, yüzyıllardır geleneksel olarak fiziksel güç gerektiren her 

türlü yorucu uğraşın tamamlanması sonucu halkın katılımıyla 

gerçekleştirilen kutlamalar olarak tanımlanırken aynı zamanda toplumların 

geleneklerinin, ideolojilerinin (Yürük, 2015:17) ve kültürünün önemli bir 

unsuru olarak kabul edilmektedir.  Türk toplumunun kültürel değerlerini 

yansıtan önemli festivallerinden biri de en eski spor organizasyonu olarak 
kabul edilen 2022 yılında 661’incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri 

Festivali’dir (eden.ktb.gov.tr, 2022). Edirne’nin tarihsel ve kültürel 

kimliğiyle özdeşleşen “Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali” yüzyıllardır 

geleneksel özelliklerini kaybetmeden sürdürmesi (Soygüden, 2018) 

nedeniyle 2010 yılında UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültür 

Mirası Listesi’ne eklenmiştir (ich.unesco.org, 2022). Türklerin “ata sporu” 

olarak kabul edilen ve sahip olduğu kültürel unsurları ve ritüelleri ile 
kültürel mirasımız olan bu festivalin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi ve 

geleneğin devam ettirilebilmesi korunması gerekmektedir. 
Festivallerin sürekliliği ve başarısı, katılımcıların gündelik yaşamın 

dışına çıkararak olağanüstü deneyimler yaşayabilecekleri bir alan ve zaman 

sağlamaları ile de ilişkilendirilmektedir (McClinchey ve Carmichael, 
2010:59). Bu kapsamda festival katılımcılarının deneyimlerinin 
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incelenmesi önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı; Kırkpınar Yağlı 

Güreşleri Festivali’ne katılan katılımcıların deneyimlerinin incelenmesidir.  
Bu amaç doğrultusunda çalışmada Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin 
festival ayırt ediciliği, unutulmaz festival deneyimi, festival bağlılığı ve 
destekleme davranışı değişkenlerinin ilişkisi açıklanmak istenmektedir. 

Geleneksel kimliğe sahip olan festivallerin sürdürülebilirliğinin sağlanması 

için festival katılımcıları tarafından festivallerin desteklenmesi büyük 
önem arz etmektedir. Dolayısıyla katılımcıların tarihi öneme sahip olan 

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’ni destekleme davranışlarının 

irdelenmesi araştırmanın ana amacıdır.  

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ   
Araştırma kavramsal ve kuramsal çerçevesi ayırt edicilik, unutulmaz 

deneyim, yer bağlılığı ve destekleme davranışı değişkenleri kapsamında 

şekillenmektedir. Değişkenler arasındaki ilişkilerin açıklanmasında 

konuyla ilgili daha önce yapılan benzer çalışmalar temel alınmıştır. Buna 

bağlı olarak araştırmada test edilmek istenilen hipotezler aşağıdaki gibidir.   

2.1. Festival Ayırt Ediciliği ve Unutulmaz Deneyim İlişkisi 
Festivaller, gerçekleştirildikleri destinasyonların simgesi haline gelerek 

destinasyona yönelik ilgi ve çekiciliği artırmasının (Saatçi ve Türkmen, 

2020:76) yanı sıra yerel kültürün korunarak geleneklerin yaşatılmasına 

katkı sağlamaktadır (Zhang, Park ve Song, 2021:1). Aynı zamanda ait 
olduğu toplumun kültürel değerlerini yansıtarak unutulmaz deneyimler 

yaşatan ayırt edici etkinlikler olarak görülmektedir (Mair ve Whitford, 
2013). Farklı ve benzersiz olarak algılanan bir festival deneyiminin 

turistlerin sonraki kararlarını etkileyen önemli bir unsur olduğu bilinmekte 

ve etkinlik bittikten sonra hatırlanan bu olumlu deneyimler unutulmaz 

turizm deneyimi olarak nitelendirilmektedir (Kim, Ritchie ve McCormick, 
2012). Araştırmanın konusunu oluşturan sahip olduğu özelliklerle 

benzerlerinden ayrılan 1361 yılından itibaren düzenlenen Kırkpınar Yağlı 

Güreşleri Festivali’nin dini ve kültürel unsurları barındırarak devam eden 
geleneksel uygulamaları arasında; güreşlerin dualarla açılması, cazgır 

tarafından pehlivanların tanıtılması,  pehlivanların birbirlerine saygı 

göstererek selam vermesi, yağlanma ritüeli, peşrev ve güreşte pehlivanların 

özel giysisi olan kispeti giymeleri yer almaktadır (Kaygusuz, Sarı ve 

Arğun, 2019: 147). Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin sahip olduğu tüm bu ayırt 

edici özelliklerle unutulmaz bir deneyime dönüşmesi bu geleneksel sporun 

kültürel miras olarak korunması ve sürdürülebilirliği açısından oldukça 

önemlidir. Festival ayırt ediciliği ile unutulmaz festival deneyimi 
arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma hipotezi aşağıdaki gibidir.  

H1: Festival ayırt ediciliği unutulmaz festival deneyimini etkiler. 
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2.2. Festival Ayırt Ediciliği ve Festival Bağlılığı İlişkisi 
Yer kimliği teorisinin bir kavramı olarak ele alınan ayırt edicilik bir 

yerin diğer yerlerden nasıl farklı olarak algılandığı ile ilgilidir (Marques 

vd., 2015). Turistlerin ziyaretleri sonrasında bir yerin benzersizliğini 

olumlu bir şekilde algıladıklarında (Lalli 1992) ya da yaşadıkları yeri 

kendine özgü veya benzersiz olarak algılayan insanların o yerle daha güçlü 

bir duygusal bağ oluşturabildikleri öngörülmektedir (Proshansk, Fabian ve 
Kaminoff, 1983). Benzersiz ve ayırt edici özellikler, yer bağımlılığının 

belirleyicileri olarak turistlerin gelecekteki davranışlarına da katkıda 

bulunmaktadır (Gross ve Brown, 2008). Dolayısıyla temelinde bir yer 
hakkında özel olanı korumak ve geliştirmekle de ilgili olan ayırt edicilik 

kavramından yola çıkarak (Chiengkul, Meeprom ve Getnet, 2022: 2) 
festival ayırt ediciliği ile festival bağlılığı arasındaki ilişkiyi ele alan 

araştırma hipotezi şu şekildedir: 
H2: Festival ayırt ediciliği festival bağlılığını etkiler. 

2.3. Unutulmaz Deneyim ve Festival Bağlılığı İlişkisi 
Bir ürün veya hizmetten yararlanması sonucu oluşturduğu olumlu 

duyguları keyif veren anılara dönüştüren müşteriler gibi belirli bir yerde 

yaşanan unutulmaz deneyim ve anılar, kişilerin belleğinde mekanların 

anlamlı hale gelmesinde etkili olmaktadır (Chiengkul vd., 2022). Konu ile 
ilgili turizmde yapılan araştırmalar, unutulmaz bir turizm deneyimi ile 
sonuçlanan destinasyon seçimi ve tüketim sonrası olumlu 

değerlendirmelerin tüketicinin gelecekteki davranış niyetlerine ilişkin 

kararlarına katkıda bulunduğu belirtilmektedir (Chandralal ve Valenzuela, 

2013; Zhang, Wu ve Buhalis, 2018). Benzer şekilde unutulmaz 
deneyimlerinin turistlerin etkinliğe bağlanma ve etkinliğe tekrar katılma 

olasılıklarının daha yüksek olmasına neden olduğu vurgulanmaktadır 

(Vada, Prentice ve Hsiao 2019). Bu kapsamda unutulmaz festival deneyimi 
ile festival bağlılığı arasındaki ilişkiyi incelemek üzere önerilen araştırma 

hipotezi aşağıdaki gibidir.   
H3: Unutulmaz festival deneyimi festival bağlılığını etkiler. 

2.4. Festival Bağlılığı ve Festivali Destekleme Davranışı İlişkisi 
Yer bağlılığı sadece bir yerle ilgili geçmiş anılarla değil, aynı zamanda 

bireylerin varış noktasında olmasını bekledikleri gelecekteki deneyimlerle 
de ilişkilidir. Bu nedenle, bir varış noktasıyla yüksek derecede bağlılık 

oluşturan bireylerin turizmin gelişmesinin destinasyona fayda 
sağlayacağını düşünerek daha fazla desteklemeleri muhtemel 

görünmektedir (Lee vd., 2020:5). Bir yere bağlılığının, turizm 

destinasyonlarını koruma çabalarına ve gelişmesine yönelik desteğin güçlü 

bir belirleyicisi olduğunu gösteren çok sayıda çalışma bulunmaktadır 

(Zhang vd., 2021; Lee vd., 2020; Ramkissoon, Smith ve Weiler, 2012). Bu 
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çalışmalardan Zhang vd. (2021) ziyaretçilerin festivallere olan 

bağlılıklarının onların destek davranışları üzerinde olumlu bir etkiye sahip 

olduğu öne sürmektedir. Lee vd. (2020) çalışmalarında bir yerin sembolik, 

tarihi ve doğal değerlere sahip olmasının yere bağlılık üzerinde doğrudan 

etkisinin olduğunu; turistlerin korunması gerektiğini düşündükleri 

bölgelere/destinasyonlara yönelik duygusal bağ oluşturma eğiliminde 

olduklarını ve buna bağlı olarak bu destinasyonlarda turizmi destekleme 

davranışı sergilediklerini belirtmektedirler. Bu kapsamda, yüzyıllardır 

devam eden ve somut olmayan kültürel miras statüsündeki Kırkpınar Yağlı 

Güreşleri Festivali’nin gelecek nesillere aktarılması ve sürekliliğinin 
sağlanması için katılımcıların festival bağlılıklarının ve buna bağlı olarak 
festival destekleme davranışlarının incelenmesi önemli görülmektedir. 

Dolayısıyla araştırmada festival bağlılığı ile festivali destekleme davranışı 

arasındaki ilişki incelenmek istenmektedir. Araştırmanın önerilen hipotezi 

aşağıda verildiği gibidir.   
H4: Festival bağlılığı festivali destekleme davranışını etkiler. 

3. YÖNTEM  
Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali katılımcılarının festival 

deneyimlerinin incelenmesi amacıyla araştırmanın değişkenlerini ve 

değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren araştırmanın simgesel modeli 
Şekil 1’de verildiği gibidir.  

Şekil 1. Simgesel Model 

 

AYT: Ayırt edicilik ;UFD: Unutulmaz Festival Deneyimi; FBA: Festival Bağlılığı; FDD: 

Festivali Destekleme Davranışı 

3.1. Verilerin Toplanması 
Araştırma evrenini Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali için 

Edirne’ye gelen ziyaretçiler oluşturmaktadır. 2022 yılında 661’incisi 
düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 27 Haziran-03 Temmuz tarihleri 
arasında gerçekleşmiştir. Festivale katılan toplam katılımcı sayısı 

bilinmediğinden araştırmaya dahil edilen katılımcıların seçiminde olasılığa 

dayalı olmayan örneklem türlerinden amaçsal örnekleme kullanılmıştır. 
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Katılımcıların festival amacıyla Edirne dışından gelmiş olması örneklem 

seçimindeki ana kriterdir. Veriler, altı tanesi demografik ve tanımlayıcı 

olmak üzere 23 sorudan oluşan anket formunun yüz yüze uygulanması ile 

toplanmıştır. Festival ayırt ediciliğini ölçmek için Chiengkul vd.’nin 

(2022) daha önce yapılan çalışmalardan (So, King, Hudson ve Meng, 2017) 
uyarladıkları ayırt ediciliği ölçeği (4 madde) uygulanmıştır. Bununla 
birlikte unutulmaz festival deneyimi ölçeği (3 madde) (Sthapit, 
Coudounaris ve Björk, 2019), festivale bağlılık ölçeği (4 madde) (Zhang 
vd., 2021) ve festivali destekleme davranışı ölçeği (6 madde) (Zhang vd., 
2021) kullanılmıştır. Orijinal dili İngilizce olan ölçeklerin Türkçe’ ye 
uyarlanmış ve dil geçerliğinin sağlanması için üç dil uzmanından görüş 

alınmıştır. Ölçeklerin uygulanmasında Kesinlikle katılmıyorum (1) ile 

Kesinlikle katılıyorum (5) arasında değişen 5'li Likert dereceleme 
kullanılmıştır. 18 yaş ve üzerinde olmak üzere toplamda 135 katılımcıya 

anket dağıtılmış, ancak eksik ve tüm yanıtları aynı kodlanan anketlerin 

çıkarılması neticesinde 101 anket analize uygun bulunmuştur. 

3.2. Veri Analizi  
Verilerin analizinde Yapısal Eşitlik Modeli kullanılmıştır. Analiz 

sürecinde Anderson ve Gerbing’in (1988) iki aşamalı yaklaşımı izlenmiştir. 
İlk olarak araştırma modelinde yer alan değişkenlerin verilerle uyumunu 

test etmek üzere Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılmıştır. 

Ardından değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için yapısal model 
analiz edilmiştir. Analizler AMOS 23 ve SPSS 25 paket programıyla 

gerçekleştirilmiştir. Yapı geçerliği için uyum indekslerinden 

faydalanılmıştır. Ayrıca yakınsak ve ayrışma geçerliği için faktör yükleri, 

ortalama açıklanan varyans, yapı güvenirliği, ayrışma geçerliği için ise 

yapılar arası korelasyon değerleri hesaplanmıştır (Hair, Black ve Babin, 
2014). Uyum indeksleri için Ki-kare, ki-kare değerinin serbestlik 

derecesine oranı (χ2/df), mutlak uyum indekslerinden RMSEA, GFI ve 
SRMR, artan uyum indekslerinden CFI ve TLI değerleri dikkate alınmıştır.  

χ2/df değeri 3.0’dan küçük olması önerilmektedir (Kline, 2011). CFI ve 
TLI için 0.90 ve üzeri kabul edilebilir, 0.95 ve üzeri ise iyi uyum anlamına 

gelmektedir (Baumgartner ve Homburg, 1996). RMSEA değerinin 

0.08’ten küçük olması kabul edilebilir, 0.05’ten küçük olması iyi uyumu 
göstermektedir. SRMR için 0.10’dan küçük değer kabul edilebilir, 0.05’ten 

küçük değer ise iyi uyum anlamına gelmektedir (Browne ve Cudeck, 1993). 

4. BULGULAR  
4.1. Katılımcı profili  

Araştırmaya katılan katılımcıların profili Tablo 1’de görüldüğü gibidir. 

Araştırmaya katılanların çoğu erkek (%79,2) olmakla birlikte yaş aralıkları 
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ağırlıkla 41 yaşı ve üzeri (%51,5) olarak değişmektedir. Katılımcıların 

%25,7’si ortaöğretim ve %24,8’i lisans mezunudur. 

Tablo 1. Katılımcı Profili 

Cinsiyet  n (101) % Festivale katılım sıklığı  n (101) % 
Kadın 21 20,8 İlk defa 25 24,8 
Erkek  80 79,2 Nadiren 19 18,8 

Yaş    Sıklıkla 12 11,9 
18-25 12 11,9 Her yıl 45 44,6 
26-30 11 10,9 Festivale ayrılan zaman   
31-35 18 17,8 2-4 saat 22 21,8 
36-40 8 7,9 1 gün 13 12,9 
41-50 31 30,7 2 gün 5 5,0 
51 ve üzeri 21 20,8 Etkinlik boyunca 61 60,4 

Öğrenim düzeyi   Katılımcının Şehri    
İlköğretim 16 15,8 Antalya 29 28,7 
Ortaöğretim 26 25,7 İstanbul 15 14,9 
Önlisans 16 15,8 Kocaeli 9 8,9 
Lisans 25 24,8 İzmir 5 5,0 
Yükseklisans 8 7,9 Bursa 2 2,0 
Doktora 9 8,9 Kırklareli 2 2,0 

   Diğer  38 37,6 

Katılımcıların %44,6’sı her yıl festivale katılmaktadır. Bununla birlikte 

% 60,4’ü festival boyunca festival alanında olduğunu belirtmiştir. 

Araştırmada en az bir kez belirtilen şehirler “diğer” grubunda 

değerlendirilmiştir. Bu nedenle katılımcıların çoğunlukla Antalya (%28,7) 
ve İstanbul (%14,9) şehirlerinden geldikleri söylenebilmektedir. 

4.2. Ölçüm modelinin testi 
Doğrulayıcı faktör analizi öncesinde çok değişkenli normallik 

koşulunun incelenmesi için tüm ölçek maddelerinin basıklık ve çarpıklık 

değerleri kontrol edilmiştir. Bu değerlerin çarpıklık katsayısı için ±3.0’dan 
ve basıklık değerlerinin ise ±7.0’dan düşük olup olmadığı incelenmiştir 
(Kline, 2015; West vd., 1995). Tablo 2’de verildiği üzere maddelerin 

çarpıklık puanlarının bu değerleri karşıladığı görülmektedir.  
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Tablo 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Değişkenler/Maddeler 
Ort.  Faktör 

yükü 
CR R2 Skewness Kurtosis p 

Ayırt edicilik (AYT)  4,38       
AYT1. Tarihi Kırkpınar Yağlı 

Güreşleri diğer etkinliklere kıyasla 

benzersizdir. 4,30 
0,929 7,452 0,862 -0,762 0,965 *** 

AYT2. Tarihi Kırkpınar Yağlı 

Güreşleri diğer güreş etkinliklerinden 

farklıdır. 4,45 
0,854 8,399 0,729 -1,285 2,892 *** 

AYT3. Tarihi Kırkpınar Yağlı 

Güreşleri hiçbir etkinliğe benzemiyor. 4,33 
0,882 7,472 0,778 -1,542 1,419 *** 

AYT4. Tarihi Kırkpınar Yağlı 

Güreşleri nadir bir etkinliktir. 4,44 
0,680 N/A 0,463  3,578  

Unutulmaz festival deneyimi (UFD) 4,05       
UFD1. Tarihi Kırkpınar Yağlı 

Güreşleri’nde harika anılarım var. 3,83 
0,667 7,645 0,445 -1,981 -0,478 *** 

UFD2. Tarihi Kırkpınar Yağlı 

Güreşleri’ndeki deneyimimi 

unutmayacağım. 4,11 
0,927 12,122 0,859 -1,042 1,657 *** 

UFD3. Tarihi Kırkpınar Yağlı 

Güreşleri ile ilgili deneyimimi 

hatırlayacağım. 4,20 
0,887 N/A 0,787 -1,214 2,805  

Festival bağlılığı (FBA) 3,94       
FBA1. Tarihi Kırkpınar Yağlı 

Güreşleri hiçbir festivalle 

karşılaştırılamaz. 4,09 
0,767 9,968 0,588 -0,929 -0,429 *** 

FBA2. Hiçbir festival Tarihi Kırkpınar 

Yağlı Güreşleri’nin yerini tutamaz. 4,03 
0,796 10,859 0,634 -1,008 -0,032 *** 

FBA3. Diğer festivallere katılmaktansa 

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne 

katılmak benim için daha önemlidir. 3,83 
0,887 15,085 0,890 -0,517 -0,801 *** 

FBA4. Başka festivallere 

katılmaktansa Tarihi Kırkpınar Yağlı 

Güreşleri’ne katılmayı tercih ederim. 3,79 
0,905 N/A 0,818 -0,698 -0,586  

Festivali destekleme davranışı 

(FDD) 4,34 
      

FDD1. Bu festivali tavsiye edeceğim. 4,41 0,653 5,620 0,426 -1,981 4,568 *** 
FDD2. Bir dahaki sefere bu festivali 
tekrar ziyaret edeceğim. 4,38 

0,783 5,771 0,613 -1,042 0,197 *** 

FDD3. Festivalle ilgili olumlu 
konuşacağım. 4,44 

0,652 5,129 0,425 -1,214 1,402 *** 

FDD4. Diğer festivallere kıyasla bu 

festivale katılmak önceliğim olacaktır. 4,05 
0,890 6,186 0,793 -0,649 -0,814 *** 

FDD5. Elimden geldiğince bu festivali 

destekleyeceğim. 4,31 
0,805 5,865 0,648 -0,992 0,446 *** 

FDD6. Bu festivalin gelişmesi için 

Edirne'yi destekleyeceğim. 4,41 
0,568 N/A 0,323 -1,753 3,442  
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Araştırma kapsamında ölçüm modeli Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 

ile test edilmiştir. Analiz sonucuna göre χ2 = 153,475, p=0,000, χ2 /sd 

=1.633, RMSEA =0.080, SRMR=0.06, CFI = 0.960, TLI = 0.940 değerine 

sahiptir (Tablo 3). Daha sonra ölçüm modelindeki faktör yükleri kontrol 

edilmiştir. DFA sonrasında tüm maddelerin eşik değerin (0.50) üzerinde 

olduğu belirlenmiştir (Hair vd., 2014).  

Tablo 3. Model uyum değerleri 
Model 𝑥2 df 𝑥2/sd GFI CFI RMSEA NFI TLI SRMR 

Birinci Düzey  
DFA 

153,475 94 1,633 0,85 0,96 0,08 0,91 0,94 0,06 

Yapısal model 151,530 95 1,595 0,85 0,96 0,07 0,91 0,94 0,05 
Önerilen  
değer* 

  ≤5 >0.85 >0.90 ≤0.08 >0.90 >0.90 ≤0.08 

Kaynak: Hair vd. (2006);  Bearden vd. (1982); Hu ve Bentler (1999). 
Modelin uyum değerlerinin kabul edilebilir sınır değerlerini karşılaması 

ve maddelerin faktör yüklenim değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı 

olması modelin iyi uyum gösterdiğini ve maddelerin faktörlere doğru 

yüklendiğini göstermektedir (Ullman,  2001).  
Ölçüm modelinin geçerliği için yakınsak geçerlik kapsamında faktör 

yüklerinin dışında, yapı güvenirliği (CR), ortalama açıklanan varyans 

(AVE) değerleri de hesaplanmıştır. Yakınsak geçerlilik, aynı yapıyı 

ölçmeyi amaçlayan alternatif ölçümler arasındaki uyumu göstermektedir 

(Judd, Smith ve Kidder, 1991). Bütün faktörlerin CR değerleri Tablo 4’te 

görüldüğü üzere önerildiği gibi 0.70 eşiğinin üzerindedir (Bagozzi ve Yi, 
2012).  AVE değerleri ise 0.50 eşiğinin üzerindedir (Fornell ve Larcker, 
1981; Hair vd., 1998; Hair vd. 2014). Bu kapsamda önerilen modelin 

yakınsak geçerliği sağlanmıştır. Elde edilen istatistiksel olarak anlamlı 

faktör yükleri, yakınsak geçerliliği gösteren 0,5’ten büyüktür (bkz. Tablo 

4) (Cabrera-Nyugen, 2010).   

Tablo 4. Faktörler Arası Korelasyon Değerleri 

 AYT UFD FBA FDD 

AYT 1    

UFD ,518**    

FBA ,575** ,652** 1  

FDD ,680** ,643** ,731** 1 

α 0,905 0,843 0,925 0,895 

Ort. 4,38 4,05 3,94 4,34 

S.s.  0,79, 0,88 1,05 0,67 

CR 0.905 0.703 0.747 0.872 

AVE 0.708 0.696 0.732 0.537 

*p<0.05. **p<0.01. ***p<0.001. CR: Composite reliability (yapı güvenirliği);  
AVE: Average variance extracted (ortalama açıklanan varyans) 
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Ayırt edici geçerliliği değerlendirmek için, her yapı için AVE değeri, 

yapı ile modeldeki diğer yapılar arasındaki korelasyonlardan daha büyük 

olmalıdır (Fornell ve Larcker, 1981; Nusair ve Hua, 2010). Ayırt ediciliğin 

incelenmesinde en yüksek ilişki festivali destekleme davranışı ile festival 

bağlılığı (0,731) arasında, en düşük ilişki unutulmaz festival deneyimi ile 
ayırt edicilik (0,518) arasında görülmüştür (Tablo 4). Faktörler arasındaki 

ilişki, 0,850 eşiğini aşmaması dış geçerliğinin ve ayırt ediciliğin 

sağlandığının göstergesidir (Fornell ve Larcker, 1981; Kline, 2011). 
Bununla birlikte ölçüm modelinin güvenirliği için dikkate alınan 

Cronbach’s Alpha (ɑ) katsayısının tüm faktörler için 0.60’ın (Robinson, 

Shaver ve Wrightsman, 1991) üzerinde olması ölçümün güvenilir olduğunu 

göstermektedir.  

4.3. Yapısal model 
Ölçüm modeli doğrulandıktan sonra araştırmanın yapısal modeli 

kapsamındaki hipotez test edilmiştir. DFA’nın ardından yapısal model için 

de incelenen uyum indeksleri verilerin ve modelin uyumlu olduğunu ortaya 

koymuştur (χ2 = 151,530 (p=0,000), χ2 /sd =1.595, GFI=0,85, CFI= 0,96, 
RMSEA =0.070, SRMR=0.05, CFI = 0.960, TLI = 0.940).   

Şekil 2. Yapısal Eşitlik Modeli 
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Analiz sonuçları Şekil 2’de verildiği gibidir. YEM sonuçlarına göre 

festival ayırt ediciliği unutulmaz festival deneyimini anlamlı düzeyde 

olumlu yönde etkilemektedir (β=0,59, p<0.001). Bununla birlikte hem 

festival ayırt ediciliğinin (β=0,47 p<0.001) hem de unutulmaz festival 

deneyiminin (β=0,39, p<0.001) festival bağlılığı üzerinde olumlu yönlü 

anlamlı düzeyde etkisinin olduğu ortaya konmuştur. Festival bağlılığının 

festivali destekleme davranışı üzerindeki etkisi incelendiğinde (β=0,85, 

p<0.001) festival bağlılığının festivali destekleme davranışı üzerinde 

olumlu yönde anlamlı düzeyde etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu 

kapsamda araştırmanın tüm hipotezleri desteklenmiştir.   

Tablo 5. Yapısal Modelin Özeti 
Hipotezler  β t p  R2 Sonuç  
1 AYT   UFD 0 ,590  5,097 .000** 0,345 Kabul 
2 AYT  FBA  0 ,470 4,173 .000** 

0,595 
Kabul 

3 UFD  FBA 0, 395 3,893 .000** Kabul 
4 FBA  FDD 0, 854 5,918 .000** 0,729 Kabul 

R2 değerleri kapsamında unutulmaz festival deneyiminin %34,5’ini 

festival ayırt ediciliği açıklamaktadır. Festival bağlığının %59,5’ ini ise 

festival ayırt ediciliği ve unutulmaz festival deneyimi açıklamaktadır.  

Bununla birlikte festivali destekleme davranışının %72,9’u festival 

bağlılığı ile açıklanmaktadır (Tablo 5).  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Etkinliklere ve destinasyonlara atfedilen özgün özellikler, tanıtım ve 

pazarlama konusunda turistler için belirleyici olabilmektedir. Bu durum, 
ayırt edici unsurların da ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Ayırt edicilik, 

destinasyona ya da etkinliğe ait başka hiçbir yerde aynı özelliklere sahip 

olmayan özgün özellikleri temsil etmektedir (Truong vd. 2018: 223). Daha 
önceki gerçekleştirilen çalışmalara (Korpela, 1989; Twigger-Ross ve 
Uzzell, 1996) göre etkinlikler, ayırt edici unsurlar çerçevesinde kendini 

farklılaştırabilir ve yerel bir kimlik oluşturabilmektedir. Bu durum 
turistlerin deneyim ve davranışlarında da etkili olabilmektedir.  Araştırma 

bulguları benzer olarak festival ayırt ediciliği festival katılımcılarının 

unutulmaz festival deneyimleri ve festival bağlılıkları üzerindeki olumlu 
yönlü etkilediğini ortaya koymuştur. Yapılan araştırmalar, beklenmedik ve 

şaşırtıcı nitelikteki ayırt edici olayların (Skavronskaya vd.. 2019; So vd., 
2017; Chandralal, Rindfleish, ve Valenzuela, 2015) akılda kalıcı olduğunu 

ve unutulmaz turizm deneyimlerine katkı sağladığını (Stone vd., 2018) 

tespit etmişlerdir. Gross ve Brown’un (2008) belirttiği üzere benzersiz ve 

ayırt edici özellikler, yer bağımlılığı için belirleyicidir.  Festivale ilişkin 

ayırt edicilik algısı olumlu yönde değiştikçe katılımcıların festivale 

bağlılıkları da olumlu yönde değişmektedir. Bununla birlikte unutulmaz 
festival deneyiminin festival bağlılığını olumlu yönde etkilediği tespit 
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edilmiştir. Hosany, Sthapit ve Björk (2022) araştırmalarında unutulmaz 
turizm deneyimi ile davranışsal niyet ve yer bağlılığı arasında olumlu bir 

ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur. Daha önce yapılan çalışmalara göre 

bir destinasyona ya da bir etkinliğe olan bağlılık, söz konusu destinasyon 

ve etkinliğin gelişebilmesine verilen desteğin öncülü olarak görülmektedir 
(Zhang vd., 2021; Lee vd., 2020; Ramkissoon vd., 2012). Araştırmanın 
festival bağlılığının festivali destekleme davranışı üzerindeki olumlu 
yöndeki etkisine ilişkin bulgusu bu durumu destekler niteliktedir. Bu 
doğrultuda, festival katılımcılarının festivale ilişkin duygusal bağlılıkları 

arttıkça festivalin sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını 

destekledikleri söylenebilmektedir.   
Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında gerçekleştirilen bu 

araştırmanın birtakım sınırlılıkları söz konusudur. Covid-19 pandemisi 
sonrasında gerçekleştirilen ilk festival olması nedeniyle verilerin 
toplanmasında güçlükler yaşanmıştır. Pandemi sonrası gerçekleşen ilk 

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali olması nedeniyle Edirne dışından 

katılımın daha önceki yıllarda gerçekleşen festivallere göre daha sınırlı 

olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte hijyen konusundaki 
endişelerinden dolayı katılımcıların ankete katılmak istemedikleri 

durumlarla karşılaşılmıştır.   Dolayısıyla bu durum, anketlerin cevaplanma 
oranlarının düşük olmasına sebep olmuştur. Bu kapsamda söz konusu 

çalışmanın bir ön çalışma niteliğinde olup, bir sonraki festivalde daha 
büyük bir örneklem üzerinde yeniden gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır. 

Araştırmanın ana kısıtını oluşturan örneklem sayısının az olması, araştırma 

bulgularının genelleştirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle aynı ya da 

benzer değişkenlerle Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali özelinde benzer 

çalışmanın yeniden yapılması önerilmektedir. Bahsedilen sınırlılıklara 

rağmen araştırmanın konuyla ilgili yapılacak olan çalışmalara öncülük 

edeceği düşünülmektedir.  
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ÖZET 
Gümüşhane ili coğrafi olarak yayla alanları açısından Türkiye’nin en 

zengin ili konumundadır. İlin sahip olduğu yaylalar, doğal güzellikleri, 

ormanlık alanları, sosyal yaşam açısından yayla kültürünün devam etmesi 

gibi özellikleri ile yayla turizmi bakımından önemli bir potansiyel 

taşımaktadır. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı, Gümüşhane 

yaylalarının turizm açısından bütüncül bir bakış açısıyla 

değerlendirilmesidir. Araştırmanın saha çalışmasını Gümüşhane ili sınırları 

içerisindeki yaylalar oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi 

nitel araştırma tekniklerinden literatür taraması, görüşme ve gözlem, veri 
analiz tekniği ise betimsel analizdir. Araştırmada kullanılan örnekleme 
çeşidi, amaçlı örneklem türlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesidir. 
Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda üç temel kategoride 
sonuçlara ulaşılmıştır. Bu kategoriler “ulaşılabilirlik”, “tesisler ve hizmet 

kalitesi”, “doğal ve kültürel değerler” başlıklarından oluşmaktadır. 

Araştırmanın en temel sonucu, Gümüşhane ili yayla turizmi açısından 

önemli bir potansiyele sahiptir. Fakat gereken mevzuat kaynaklı önlemler 

alınmadığında gelecekte ikincil konut yerleşimlerine dönme riskiyle karşı 

karşıyadır.  
Anahtar Kelimeler: Yayla turizmi, Gümüşhane yaylaları, Doğu 

Karadeniz Bölümü. 
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A FIELD RESEARCH ON PLATEAU TOURISM IN 
GÜMÜŞHANE PROVINCE 

 
ABSTRACT 
Gümüşhane province is geographically the richest province in Turkey in 

terms of plateau areas. The province has an important potential in terms of 
plateau tourism with its features such as plateaus, natural beauties, forested 
areas, and the continuation of the plateau culture in terms of social life. In 
this context, the main purpose of the research is to evaluate the Gümüşhane 

plateaus from a holistic perspective in terms of tourism. The field study of 
the research consists of the plateaus within the borders of Gümüşhane 

province. The data collection method in the research is literature review, 
interview and observation from qualitative research techniques, and the 
data analysis technique is descriptive analysis. The sampling type used in 
the research is the maximum variation sampling, which is one of the 
purposeful sampling types. According to the data obtained in the research, 
conclusions were reached in four basic categories. These categories consist 
of “accessibility”, “facilities and service quality”, “natural and cultural 
values”. The most main result of the research is that Gümüşhane province 
has an important potential in terms of plateau tourism. However, if the 
necessary legislative measures are not taken, it faces the risk of returning 
to secondary housing settlements in the future. 
Keywords: Plateau tourism, Gümüşhane plateaus, Eastern Black Sea 
Region. 
 
1. GİRİŞ 

Yaylalar, tarihsel işlevi açısından hayvancılık ve tarım faaliyetlerinin 
yürütüldüğü alanlardır. Bunun yanında yaylaların tarihi ve doğal alanlara 

yakınlığı, iklim ve peyzaj özellikleri bakımından özgün değerlere sahip 

olması, rekreasyon ve turizm yönüyle de gelişmesini sağlamıştır. Diğer 

taraftan yaylacılık kültürü ülkemizin özgün somut olmayan kültürel miras 

öğeleri arasında yer almaktadır. Yukarıda belirtilen unsurlardan hareketle 
yaylalar, ekonomik (hayvancılık, arıcılık vb.), kültürel (yayla kültürü, 

yayla göçü, yayla şenlikleri vb.), iklim ve peyzaj (temiz hava, ormanlık 

alanlara yakınlık) ve turistik amaçlarla kullanılmaktadır.  
Turistik amaçlarla yaylaları tercih eden ziyaretçilerin istek ve 

ihtiyaçlarını karşılayacak turizm hizmetlerinin organize edilmesi ise yayla 

turizmi kapsamında değerlendirilebilir. Yayla turizminde, doğal ve kültürel 

çekicilikler, tesisler ve tesislerin hizmet kalitesi, ulaşılabilirlik önem arz 

eden temel konulardır. Ayrıca yaylaların alt ve üstyapı durumları, mimari 

açıdan ortaya çıkan sorunlar, mevzuat kaynaklı etkenler yayla turizminin 

gelişim potansiyelini etkileyen diğer hususlardır. 
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Gümüşhane, ülkemizin Doğu Karadeniz Bölümü’nün yüzölçümü 

açısından geniş illeri arasındadır. Gümüşhane il sınırları içerisinde 431 
yayla bulunmaktadır (T.C. İçişleri Bakanlığı, 2017). Yaylalarda 
hayvancılık ve kısmen de olsa turizm temel ekonomik faaliyetler 
arasındadır. Gümüşhane’de yayla turizm merkezi olarak ilan edilen tek 

yayla ise Trabzon ile ortak başvuru yapılan “Gümüşhane Kürtün Erikbeli 

ve Trabzon Tonya Armutlu” turizm merkezidir (T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, 2021). Yaylalarda birçok turistik ve kültürel faaliyetler 
yürütülmektedir. Bu faaliyetler kapsamında yaz aylarında yayla şenlikleri 

organize edilmektedir. Bu şenliklere ülkemizin farklı bölgelerinden 

ziyaretçiler katılım göstermektedir. Kadırga, Kazıkbeli, Güvende ve 

Erikbeli yayla şenlikleri, bilinirliği en yüksek yayla şenlikleri arasındadır. 
Gümüşhane ilindeki turizm potansiyeli açısından değerlendirilebilecek 

yaylaları araştırılması önemli bir konudur. Bu bağlamda çalışmanın ana 

problemi, “Gümüşhane ilindeki yaylaların mevcut durumu ve turistik 
açıdan potansiyeli ne durumdadır?” sorusu oluşturmaktadır. Bu kapsamda 
araştırmada, Gümüşhane yaylalarının yayla turizmi açısından bütüncül bir 

bakış açısıyla değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma sonucunda 

elde edilecek verilerle alana katkı sağlaması, yaylaların mevcut durumunun 

ortaya çıkarılması, mevcut sorunların tespit edilmesi, çözüm önerileri 

sunulması ve yayla turizminin geliştirilmesi amacıyla yapılabilecek 

planlara kaynak olması açısından önem taşımaktadır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Yaylaların ve yaylacılığın Türkiye’deki kırsal kesimin ekonomik ve 

sosyal yaşamında çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Yayla sözcüğü, 

akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin 
belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası 

olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2021). Beşeri bir coğrafya 

terimi olarak ise yayla, insanların hayvanlarıyla birlikte çıktıkları, kışlık 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaz aylarında yaşadıkları bazen de 

aileleriyle birlikte gittikleri yüksek yerler şeklinde tanımlanır (Alagöz, 

1993:1-4; Kızılırmak, 1995: 63; Gökçe, 2020: 361). Genel bir tanım 

yapılacak olursa yaylalar, ekonomik açıdan köylere bağlı olan, hayvancılık 

ve tarımsal faaliyetlerin yapıldığı, mevsimlik meskenlerin yer aldığı ve 

yılın belirli zamanlarında çıkıldığı geçici yerleşim alanlarıdır (Somuncu, 
2005: 24; Akoğlan Kozak ve Bahçe, 2009: 185; Şişman, 2010: 549; 

Somuncu, Çabuk Kaya, Akpınar, Kurum ve Özelçi Eceral, 2012: 27; 

Gökçe, 2020: 369; Ekşioğlu ve Zeybek, 2021: 1298). Tanımlara ek olarak, 
yaklaşık 1200-2500 metre rakımlı tepe ve düzlüklerde yer alan bu yaylalar, 
son yıllarda turizm ve rekreasyonel aktiviteleri, dinlenme alanları ve ikincil 

konut olarak alternatif turizm kapsamında da değerlendirilmektedir 
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(Kızılırmak, 1995: 63; Atasoy, Reis ve Sancar, 2009: 3; Somuncu ve 

diğerleri, 2012: 3; Sezer ve Kılıç, 2015: 8; Kaya ve Yılmaz, 2018: 69). 
Doğu Karadeniz Bölümü’nün dağlık yükseltileri; doğal güzellikleri, 

ormanların üst sınırlarındaki açık alanları ve sosyal yaşam açısından hala 

yayla kültürünün devam etmesi gibi özellikleri ile yayla turizmi açısından 

büyük bir potansiyel taşımaktadır (Kaya ve Yıldırım, 2020: 131).  
T.C. İçişleri Bakanlığı (2017) verilerine göre Türkiye’de en çok yaylaya 

sahip olan il Gümüşhane’dir (bkz. Harita 1). Gümüşhane ili sınırları 

içerisinde (Merkez 154, Torul 78, Kürtün 147, Köse 5, Kelkit 22, Şiran 25) 

toplam 431 yayla bulunmaktadır (T.C. İçişleri Bakanlığı, 2017: 13). 
Gümüşhane ili; akarsuları, gölleri, şelaleleri, ormanları, bitki türleri, özgün 

konut mimari yapıları, geleneksel yaşam tarzları gibi doğal, kültürel ve 

beşeri çekicilikler ile ön plana çıkan yaylalara sahiptir (Somuncu ve 
diğerleri, 2012: 3; Sezer ve Kılıç, 2015: 8; Kaya, 2019: 71).  Özellikle bölge 

insanları tarafından bilinen ve geleneksel olarak yayla şenliklerinin her yıl 

büyük kalabalıklarla kutlandığı Kadırga, Güvende, Kazıkbeli, Erikbeli, 

Çakırgöl, Taşköprü, Cami Boğazı yaylaları da Gümüşhane il sınırları 

içerisinde bulunmaktadır (Çalık, Kaya, Akdu, Sezerel, Aras ve Köstepen, 

2013:80-81). 
Gümüşhane yayları üzerine bir çok araştırma yürütülmüştür. Somuncu, 

Akpınar, Kurum, Çabuk Kaya ve Özelçi Eceral (2010), 1973-2004 yılları 

arasında Gümüşhane ilinin Kazıkbeli ve Alistire yaylalarındaki arazilerin 

kullanım durumunu ve yaylaların işlevinde meydana gelen değişimleri 

araştırmıştır. Araştırma sonucunda ev sayısının Kazıkbeli Yaylası’nda 

%400, Alistire Yaylası’nda da %227 oranında arttığını, yaylalardaki yol 

ağının genişlediğini, hayvancılığın azaldığını ve rekreatif amaçla 

kullanımın arttığını belirtmiştir. Çalık, Düzgün, Ödemiş ve Düzgün (2021) 
tarafından yapılan araştırmada Gümüşhane yaylaları sürdürülebilir turizm 

bakış açısıyla ele alınmıştır. Çalışmada sürdürülebilir turizmin ekonomik, 

sosyo-kültürel ve çevresel göstergeleri bağlamında yaylaların mevcut 
durumuna yönelik öneriler sunulmuştur. Gökçe, Gökçe ve Kocabozdoğan 

(2015) Kazıkbeli Yaylası üzerine yapmış olduğu çalışmada, imar planı ve 
doğaya uygun olmayan kaçak yapıların ve nüfusun artmasına bağlı olarak 

ikincil konutların arttığını belirterek sürdürülebilir turizm çerçevesinde 

çözüm önerileri getirmiştir.  
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Harita 1: Türkiye Geneli Yayla Envanter Döküm Haritası 

 

Kaynak: T.C. İçişleri Bakanlığı, 2017. 

3. YÖNTEM 
Araştırmanın evrenini, Gümüşhane il sınırları içerisinde yer alan 

yaylalar oluşturmaktadır. Yayla sayısının fazla olması, ulaşım zorluğu, 

zaman, maliyet vb. kısıtlılıklar sebebiyle çalışmada örneklemeye 

gidilmiştir. Maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemiyle çalışmanın 

örneklemi belirlenmiştir. Maksimum amaçlı örneklem yöntemi, farklılık ve 

çeşitlilik gösteren durumlar arasında ortak paylaşımları belirleme ve farklı 

yönleri ortaya çıkarmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2018: 119). Bu kapsamda, 
Gümüşhane il sınırları içerisinde ulaşım açısından elverişli ve turizm 

açısından potansiyel taşıyan merkez yaylalar ile çevresindeki obalar 

araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama yöntemi 

nitel araştırma tekniklerinden doküman, gözlem ve görüşme yöntemi 

kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda güvenirlik ve geçerlilik 

sağlanmasında; inanılırlık, güvenilebilirlik hususları temel ölçütlerdir 

(Başkale, 2016). Bu bağlamda, araştırmada temalarının doğru belirlenmesi, 

verilerin ve sonuçların eksik yorumlanmaması gibi olumsuzluklarla 

karşılaşmamak için ve çalışmanın inanırlığını artırmak için görüşme formu 

alanında uzman akademisyenlere incelenmesi için gönderilmiştir. 
Akademisyenlerden gelen dönüşler doğrultusunda görüşme formu tekrar 
düzenlenmiş ve hatalar giderilmiştir. Ayrıca araştırmada soruların 

anlaşılabilmesi ve test edilmesi açısından Mayıs 2022 tarihinde Güvende 

ve Kazıkbeli merkez yaylasında ön pilot test yapılmıştır. Çalışmanın 

güvenilebilirliğinin test edilmesi amacıyla veri kaynaklı, araştırmacı ve 

yöntem üçgenlemesine başvurulmuştur. Araştırmanda veri kaynaklı 

üçgenleme kapsamında en az üç bilgi kaynağına (işletmeci, yayla sakini ve 

muhtar), araştırmacı üçgenleme kapsamında birden fazla araştırmacının 
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verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması sürecine dahil edilmiştir. 

Son olarak yöntem üçgenlemesi için literatür taraması, görüşme ve gözlem 

teknikleri kullanılmıştır.  
Araştırma kapsamında Haziran ve Eylül ayları arasında 12 tur yapılarak 

103 yayla ziyaret edilmiş ve 103 kişi ile görüşme sağlanmıştır. Gümüşhane 

ilindeki yaylalar gezilerek, yayla sakinleri, muhtarlar, işletme sahipleri ile 

görüşmeler gerçekleştirilmiş ve yaylanın turizm potansiyeli yerinde tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Yapılan görüşmeler 10 ila 70 dakikalık süreler 

arasında gerçekleştirilmiş ve her katılımcıdan ses kaydı için izin alınmıştır. 

Görüşmelerden elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Ayrıca 

araştırmacılar tarafından gözlemler yapılarak notlar alınmış ve ulaşım 

sağlanabilen tüm yayla alanları fotoğraflanmıştır. 

4. BULGULAR 
Araştırma kapsamında elde edilen veriler betimsel analiz ile 

yorumlanmıştır. Yapılan literatür taraması, görüşme ve gözlem 

verilerinden yola çıkılarak, üç temel başlıkta temalar oluşturulmuştur. Bu 
temalar ulaşılabilirlik, tesisler ve hizmet kalitesi, doğal ve kültürel değerler 
olarak isimlendirilmiştir. Temaların oluşturulmasında Kozak, Akoğlan 

Kozak ve Kozak (2017) ile Hacıoğlu’dan (2000) esinlenilmiştir.  

Tablo 1: Gümüşhane Yaylaları Saha Araştırması Veri Özeti 

İlçe Tarih Yayla 
Güzergahı 

Yayla Görüşme 

Sayısı 

Kürtün 

12.06.2022 
Erikbeli 

Araştırması 
Erikbeli, Damlıköy, Kıranyurt, Yalakyurt, 

Alaca, Sazalanı, 
8 

22.06.2022 
Kadırga 

Saha 
Araştırması 

Kadırga, Kızılagaç, Karakaya 
4 

06.07.2022 
Kadırga-2 

Saha 
Araştırması 

Küçükköy, Kazmadere, Kefli, Uruga, 

Kadırga, Şahmelik, Aktaş, Davunlu, 

Çatma, Alaçam, Arpaköy Yayla, 

11 

01.09.2022 

Güvende 

Saha 
Araştırması 

Güvende, Elceğiz, Çıkrıkdüzü, Halilbey, 

Yemişen, Boynuyurt, Şadı, Maşat, 

Geyikçökeği, İbrahimalan, Kutluyurt, 

Aygeniş, 

14 

02.09.2022 

Kazıkbeli 

Saha 
Araştırması 

Çakmakkaya, Gavur Obası, Gökseki, 

Imıkyurt, Çamin, Kızlar, Çekince, 

Asarkaya, Patanlı, Pinti, Çahmatı, 

Gavraz, Abadan, Doymuş, Tönük, 

10 

13.09.2022 
Kazıkbeli-2 

Saha 
Araştırması 

Alistra, Mallıca, Tilkice, Komanyurt, 

Hanzarya, Çekenbeli, Ayıbeli 

6 
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Şiran 12.09.2022 
Yeşilbük 

Saha 
Araştırması 

Telme, Günyüzü, Uluşiran, Seydibaba, 

Yeşilbük, Konaklı, Kırıntı 

7 

Merkez 

03.06.2022 

Cami 
Boğazı ve 

Taşköprü 

Saha 
Araştırması 

Bulutyayla, Maden, Bekaroğlu, Acısu, 

Camiboğazı, Kasapoğlu, Kurtdere, 

Sarıtaş, Çiçekli, Taşköprü, Divane, 

Karahava, Değirmendüzü 

11 

14.09.2022 
Balahor 

Saha 
Araştırması 

Sobran, Kabaköy, Sarıçiçek, Yapraklı, 

Balahor 

7 

Torul 

16.08.2022 
Altınpınar 

Limni Saha 
Araştırması 

Altınpınar, Kalis, Güvemli, Bahçelik, 

Soroyna 

5 

17.08.2022 
Yücebelen 

Saha 
Araştırması 

Minarli, Şive, Köstere, Çuhalen, Raşi, 

Taşboğazı, Şolidan, Kıranoba, Çukuroba, 

Sarahte, Kızılüzüm, Karaçukur 

7 

Kelkit 30.06.2022 
Söğütlü 

Ernek Saha 
Araştırması 

Pekün, Eğlence, Deredolu, Ağalık, 

Kızılcaköy Yaylası, Çimen, Söğütlü-
Ernek 

13 

 Haziran-
Eylül 

12 103 103 

Tablo 1’de araştırmaya dahil edilen ilçeler, yaylalar, saha araştırma 

alanı, tarihi ve katılımcı sayılarına yer verilmektedir. Buna göre 

Gümüşhane ilinde bulunan 431 yaylanın 103 tanesi (%23,89) 
araştırmacılar tarafından ziyaret edilmiş ve toplamda 103 kişi ile görüşme 
gerçekleştirilmiştir.  

4.1. Araştırma Temaları  

Bir ülke veya bölgenin sahip olduğu değerler turistik ürün kapsamında 

değerlendirilmektedir. Turistik ürün beş ana bileşenden oluşmaktadır. Bu 
bileşenler; doğal ve kültürel kaynaklar, turistlik imkânlar, ulaşabilirlik, 

imaj ve fiyat karması şeklinde açıklanabilir. Doğal ve kültürel değerler, bir 

bölgenin turizm açısından taşıdığı en önemli çekicilik unsurlarıdır 

(Hacıoğlu, 2000: 39). Ulaşılabilirlik, turizm destinasyonlarının hedefinde 
yer alan ziyaretçilere yakınlığı ve ulaşılabilme olanağını ifade etmektedir. 

(Yarcan, 1998; Buhalis, 2000). Turizm ürününü oluşturan faktörlerden 

birisi de tesis imkânı ve tesislerin gösterdiği hizmet performansıdır 
(Buhalis, 2000).  

4.1.1. Ulaşılabilirlik 
Gümüşhane ilinde yayla turizmi kapsamında değerlendirilebilecek çok 

sayıda doğal ve kültürel çekicilik bulunmaktadır. Bu çekiciliklere yönelik 

bugüne kadar maalesef istenilen düzeyde bir alt yapı yatırımın yapılmadığı 
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yapılan gözlem ve görüşmelerde tespit edilmiştir. Belli bölgelere Yeşil Yol 

Projesi kapsamında bir yatırım yapılmışsa da son zamanlarda projenin 

devam ettirilmediği ve sınırlı kaldığı anlaşılmıştır. Merkez yaylalar olarak 

ifade edilebilecek başta Taşköprü, Erikbeli, Cami Boğazı, Kazıkbeli, 

Güvende yaylalarına kadar asfalt veya beton yolların varlığı söz konusu 

iken, çevre yayla ve obalara sadece stabilize ve toprak yolla ulaşmak 

mümkündür. Yapılan görüşmelerde özellikle bölgeye yönelik talebin 

azalmasında, gelen ziyaretçilerin ulaşım olanaklarından şikayetçi 

olmasının sebep olduğu belirtilmiştir. İl ve ilçe merkezinden bir yaylaya 

ulaşım, kişisel araçla aşağı yukarı 60 ile 90 dakika arası sürmekte ve 
ziyaretçiler için bir konfor sunmamaktadır. Ziyaretçilerin uzun bir yolculuk 

sonrasında dinlenmek için bir an önce destinasyona varma istekleri göz 

önüne alındığında, mesafe, zaman ve maliyet unsurlarının pek tatmin edici 

olmadığı söylenebilir. Bu bağlamda, Gümüşhane yaylalarına 

ulaşılabilirliğin sağlanması için yetkililerin ivedilikle, turistik ürünün hedef 

kitleye ulaşmasında en temel gösterge konumunda olan alt yapıya yönelik 

yatırım yapması gerekmektedir. Aksi halde ulaştırma alt yapısı 

kurulmadan, bölgede yayla turizminin gelişmesinden söz etmek mümkün 

değildir. 

  
Fotoğraf 1-2: Kalis Yaylası (solda), Ağlık Yaylası (sağda) 
Kaynak: Fotoğraflar Niyazi POYRAZ tarafından çekilmiştir. 

4.1.2. Tesisler ve Hizmet Kalitesi 
Çalışma saha uygulaması sürecinde yapılan gözlem ve görüşmelerde, 

Gümüşhane yaylalarına yönelik bir turizm talebi oluştuğu anlaşılsa da, 

kaliteli hizmet sunan tesislerin yetersizliği göze çarpmaktadır. Bilhassa 

konaklama alanlarının turizm talebine cevap verebilecek nitelikte olmadığı 

(birkaç profesyonel hizmet sunan işletme hariç), birkaç derme çatma 

binanın konaklama tesisi olarak pazarlandığı anlaşılmıştır. Yaylalarda 
günübirlik ziyaretlerin yoğunlaştığı, kalan ziyaretçilerin de kamp 

alanlarında geceledikleri için girişimcilerin hali hazırdaki konaklama 

alanları ile hizmet sunmaya devam ettikleri ifade edilmiştir. 
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Gümüşhane yaylarında çok sayıda yiyecek içecek tesisinin uzun 

zamandan beri hizmet sundukları tespit edilmiştir. Bu işletmelerin 

menülerinde de genel olarak et, ızgara, köfte ve balık ürünleri 

bulunmaktadır. Son zamanlarda yiyecek içecek hizmetine yönelik bazı 

girişimlerin ve yatırımların arttığı tespit edilmiştir. Bu yatırımların önceki 

tesislere oranla daha iyi bir hizmet anlayışına sahip oldukları söylenebilir. 

Her ne kadar yeni hizmet anlayışına sahip tesisleşme çabaları bulunsa da 

genel olarak yiyecek tesislerinde hizmet kalitesinin oldukça düşük düzeyde 

kaldığı gözlemlenmiştir. Özellikle birkaç tesis dışında profesyonel hizmet 

sunacak eleman eksikliği göze çarpmaktadır. Tesislerin ekseriyeti aile 

işletmesine dayandığı belirlenmiş, sürdürülebilirlik, kurumsallaşma, 
kaliteli tesis ve profesyonel hizmet anlayışı konularında problem yaşandığı 

gözlemlenmiştir. 

  

Fotoğraf 3-4: Dilaver Tesisleri (solda), Taşköprü restoranları (sağda) 
Kaynak: Fotoğraflar Niyazi POYRAZ tarafından çekilmiştir. 

4.1.3. Doğal ve Kültürel Çekicilikler 
Gümüşhane yaylaları, doğal ve kültürel zenginlikleri ile ön plana 

çıkmaktadır. Camiboğazı, Taşköprü, Zigana, Kadırga, Kazıkbeli, Erikbeli, 

Güvende, Çıkrıkdüzü, Altınpınar, Yücebelen, Arzular, Balahor, Çimenli, 

Yeşilbük gibi merkez yayla ve çevrelerinde toplanan obaların kendi 
içerisinde barındırdığı akarsuları, gölleri, şifalı suları, ormanları, meraları 

ve şifalı otları ile önemli doğal çekiciliklere sahiptir. Güvende yaylasında 

bulunan Güvenç Abdal kabristanlığı, çevre yaylalarda bulunan şehitlikler 

ve Osmanlı-Rus savaşından kalma siperlerle, yüz yıllardır geleneksel hale 

gelen Güvende, Kazıkbeli, Kadırga, Erikbeli gibi merkez yaylalarda 
yapılan yayla şenlikleri (otçu şenliği), tarihi taş ve ahşap yapıları ile 

kültürel bakımdan oldukça zengin çeşitliliğe sahiptir. Güvende ve 

Kazıkbeli gibi merkez yaylalarda ve çevre obalarda ise kayın, meşe, gürgen 

ve çam ormanlarının fazlalığından dolayı, ahşap ustalığı oldukça gelişmiş 

düzeydedir. Bu ustalık; ahşap mimari yapılar “hartema ev” ile el sanatları; 

külek, yayık vb. ürünlerle ön plana çıkmaktadır. 



992 

  

Fotoğraf 5-6: Damlıköy Yaylası (solda), Ernek Yaylası (sağda) 
Kaynak: Fotoğraflar Niyazi POYRAZ tarafından çekilmiştir. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Gümüşhane ilinin ekonomik yapısı ve turistik çekicilikleri dikkate 

alındığında bölgenin kalkınması ve turizmin çeşitlendirilmesi bakımından 

yayla turizmi önemli fırsatlar sunduğu anlaşılmıştır. Nitekim Türkiye’de en 

fazla yaylaya sahip olma unvanına sahip olan ilin, yayla turizmi 
bakımından yeterli düzeyde gelişmediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Gümüşhane ili yaylalarına yönelik bu çalışmada elde edilen bulgular 

ışığında aşağıdaki çözüm önerileri geliştirilebilir.  

 Merkez yaylaların bulundukları ilçelere asfalt ve beton yol ile 

bağlantıları bulunmaktadır. Fakat çevre obaların merkez yaylara 

bağlantıları genelde toprak yol ile sağlanmıştır. Bu durum çevre 

obalara ulaşımı zorlaştırmaktadır. Çevre obalara ulaşılabilirliğin 

sağlanması için gerekli bağlantı yollarının onarılması, asfalt veya 

beton yol ile gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  
 Yaylalara giden yol ağında yönlendirme ve lokasyon isim 

bilgilendirme tabelaları yok denilecek kadar az seviyededir. 
Mevcut tabelalar ise ilkel yöntemlerle yapılmış, atıl durumdadır. 

Bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin doğru lokasyona 

ulaşabilmesi için günümüz koşullarına uygun modern yönlendirme 

tabelaları ile değiştirilmesi gerekmektedir. 
 Yaylalarda kaçak yapılaşma oldukça yüksek seviyededir. Gelişi 

güzel yapılan ve bölge mimarisini yansıtmayan yapılar yaylaların 

tanıtım faaliyetlerinde oldukça olumsuz izlenim bırakmaktadır. 

Aynı zamanda bu uygulamalar ile doğa tahrip edilmektedir. 
Yapılacak sıkı denetimlerle kaçak yapılaşmanın önüne geçilmeli ve 

bölge mimarisini yansıtan örnek mimari uygulamalarına ağırlık 

verilmelidir. 
 Elektrik, su ve telekomünikasyon yatırımları merkez yaylalarda 

kısmen iyi durumdadır. Fakat civar obalarda özellikle su sorunu 
oldukça üst seviyelerdedir. Yerel yönetimlerin yatırımları ile 
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merkez noktalara kurulacak su depolarıyla bu sorun ortadan 

kaldırılabilir.  
 Merkez yaylaların bazılarında konaklama, yiyecek içecek, market, 

berber, kasap, sağlık ocağı vb. işletmeler bulunmaktadır. Fakat 
bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek düzeyde ve yeterlilikte değildir. Bu durumu 

ortadan kaldırabilmek ve bölgeyi ziyaret eden turistlerin 

ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına mevcut işletmelerin 

iyileştirilmesi ve günümüz koşullarına uygun turistik tesis 

yatırımların yapılması gerekmektedir. 
Sonuç olarak, bu çalışmada Gümüşhane ilinin yayla turizmi açısından 

önemli bir potansiyel taşımasına rağmen, ulaşılabilirlik, tesisler ve hizmet 
kalitesi kapsamında ciddi eksikliklerin ve yapılması gerekenlerin olduğu 

belirtilebilir. Bölge ile ilgili planlanacak akademik çalışmalarda 

multidisipliner bir bakış açısıyla yaylaların ele alınması, turistik ürüne 

dönüşecek girişimlere yönelik proje ve bilimsel araştırmaların hayata 

geçirilmesi önerilmektedir.  
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ÖZET 
Araştırmada turistlerin gastronomik turizm ürünlerine ilişkin 

deneyimlerinden elde ettiği değer olgusunun davranışsal niyete olan 

etkisinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Başka bir anlatımla eğlence, 

kaçış, estetik ve eğitimden oluşan deneyimsel değer algısının turistlerin 

yerel yiyecek tüketim niyetinin bir öncülü olup olmadığı sorusuna yanıt 

aranmaktadır. Değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla ilişkisel 

tarama modeli çerçevesinde nedensel araştırma yaklaşımı benimsenmekte 

ve yapısal eşitlik modelinden faydalanılmaktadır. Araştırma modeli estetik, 

eğlence, eğitim, kaçış ile niyet değişkenleri olmak üzere beş yapı ile bu 

yapılar arasındaki teorik ilişkileri öne süren dört hipotezden oluşmaktadır. 

Bu bağlamda olasılığa dayalı olmayan örnekleme yönteminden amaçlı 

örnekleme tercih edilmiştir. Soru formları, 6 Haziran-15 Ağustos 2022 
tarihleri arasında Gaziantep ilini ziyaret eden yerli turistlere çevrimiçi 

olarak gönderilmiş ve toplam 436 adet anket toplanmıştır. Uçdeğerlerin 

çıkarılmasının ardından analizlere 409 adet soru formuyla devam 
edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre deneyimsel değer boyutlarından 

estetik, eğlence ve eğitimin yerel yiyecek tüketim niyetini olumlu ve 
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Aksine 

kaçış boyutunun ise niyet üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna 
varılmıştır. Son olarak hem teorik hem de uygulama yönelik çıktılar ortaya 

koyulmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Deneyimsel değer, estetik, kaçış, eğlence, eğitim. 

 
THE EFFECT OF EXPERIENTIAL VALUE REGARDING 
LOCAL GASTRONOMIC TOURISM PRODUCTS ON 

BEHAVIORAL INTENTION  
 

ABSTRACT 
In the research, it is aimed to determine the effect of the value that tourists 
get from their experiences with gastronomic tourism products on 
behavioral intention. In other words, an answer is sought to the question of 
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whether the experiential value perception consisting of entertainment, 
escape, aesthetics, and education is a precursor to the local food 
consumption intention of tourists. In order to examine the relationships 
between the variables, a causal research approach is adopted within the 
framework of the relational survey model and the structural equation model 
is used. The research model consists of five constructs, namely aesthetics, 
entertainment, education, escape, and intention variables, and four 
hypotheses that suggest the theoretical relationships between these 
constructs. In this context, purposive sampling was preferred over the non-
probability sampling method. Questionnaires were sent online to local 
tourists visiting Gaziantep between 6 June and 15 August 2022, and a total 
of 436 questionnaires were collected. After the extreme values were 
removed, the analyzes continued with 409 questionnaires. According to the 
findings, it has been determined that aesthetics, entertainment and 
education, which are experiential value dimensions, have a positive and 
statistically significant effect on local food consumption intention. On the 
contrary, it was concluded that the escape dimension did not have a 
significant effect on intention. Finally, both theoretical and practical 
outputs are presented. 
Keywords: Experiential value, aesthetics, escape, entertainment, 
education. 

 
1. GİRİŞ 

Deneyim ekonomisinin ortaya çıkışıyla birlikte hem hizmet anlayışı 

hem de tüketici davranışları değişim göstererek tüketici ve üreticilerin 

ürünlerden ziyade deneyimlere odaklanmasına yol açmıştır. Bu değişim ile 

birlikte deneyimsel değer olgusu ortaya çıkmıştır. Deneyimsel değer, 

kişilerin deneyimlerden elde ettikleri değere (faydaya) odaklanan bir 

olgudur (Pine ve Gilmore, 1999). Deneyimsel değer son yıllarda kendisini 

özellikle turizm ve gastronomi alanında da göstermeye başlamıştır. Bu 

durumun en temel sebeplerinden biri, turistlerin seyahatleri süresince 

yaşadıkları deneyimlerden yalnızca keyif almayı değil aynı zamanda bir 

değer elde etmeyi beklemeleridir (Soltani ve diğerleri, 2021). Turistlerin 
değer arayışındaki bu değişim, turizm ürünlerine ilişkin sunulan 

deneyimleri şekillendirmiş ve turistlerde bir değer algısı yaratan 

deneyimler rağbet görmeye başlamıştır (Edwards, 2020). Bu sebeple ilgili 
literatürde de deneyimsel değer olgusunun sıklıkla turizm ile ilgili veya 

yiyecek ile ilgili deneyimler doğrultusunda ele alındığı görülmektedir. 

Spesifik olarak incelendiğinde ise gastronomik deneyimler ve deneyimsel 
değer ilişkisine dair belirli bir çerçeve oluşturulduğu dikkat çekmektedir 

(Şahin ve Kılıçlar, 2022). Buna rağmen deneyimsel değer gibi geniş bir 

olgunun yalnızca yemek tüketimine odaklı deneyimler açısından 
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incelenmesi yetersiz görülmektedir. Dolayısıyla deneyimsel değerin 

gastronomik turizm ürünlerine ilişkin tüm deneyimler üzerinden ele 

alınmasının literatüre yenilik katacağı düşünülmektedir.  
Bilindiği üzere, gastronomik turizm ürünleri yalnızca yerel yiyecek 

tüketimini değil aynı zamanda yerel yiyecek ve içeceklerle ilgili 

festivallere katılma, gastronomi müzelerini ziyaret etme, yerel yemek 

kurslarına katılma, otantik bir restoranı deneyimleme gibi birçok eylemi 

içermektedir (Yılmaz, 2021). Bu açıdan bakıldığında, eğlence, eğitim, 

estetik ve kaçış gibi deneyimsel değer algılarının gastronomik turizm 

ürünlerine ilişkin deneyimlerin her birinde ortaya çıkabileceği aşikardır. 

Dolayısıyla bu çalışma, deneyimsel değer olgusunu yerel gastronomik 

turizm ürünlerine ilişkin deneyimler ile inceleyerek ilgili literatürü 

genişletmeyi amaçlamaktadır. Diğer yandan, yapılan çalışmalar 

(Piramanayagam ve diğerleri, 2020; Lai ve diğerleri, 2020; Şahin ve 

Kılıçlar, 2022) deneyimsel değerin davranışsal niyetlerin bir öncülü 

olabileceğini göstermiştir. Bu sebeple, mevcut çalışmanın bir diğer amacı 

gastronomik turizm ürünlerine ilişkin deneyimlerden elde edilen değerin 

davranışsal niyetleri nasıl yönlendirdiğini incelemektir.  
Söz konusu amaçlar doğrultusunda çalışmanın önemi farklı şekillerde 

açıklanabilir. İlk olarak, bu çalışma deneyimsel değer olgusunu gastronomi 

açısından geniş bir perspektifle ele alarak ve gastronomi ile ilgili tüm 

deneyimlerde değer algısının hangi yönleriyle ortaya çıktığını irdeleyerek 

literatüre farklı bir bakış açısı sunmaktadır. İkinci olarak, bütüncül bir 

biçimde deneyimsel değer olgusunun davranışsal niyetlerin bir öncülü 

olduğu bilinse de bu çalışmada deneyimsel değerin davranışsal niyetleri 

nasıl etkilediği boyutlar üzerinden tek tek incelenmektedir. Bu inceleme, 

deneyimsel değer ve gastronomik turizm ürünlerine ilişkin deneyimler 

arasındaki ilişkiye dair daha detaylı bir bilgi edinmeyi kolaylaştırmaktadır. 

2. KAVRSAMSAL ÇERÇEVE 
Gün geçtikçe artan ekonomik büyüme, kişilerin gelir düzeyini 

arttırmakta ve bu durum tüketim tarzında farklılaşmaya yol açmaktadır. Bu 

doğrultuda, ihtiyaca dayalı tüketimin yanı sıra ürün ve hizmetleri keyfi 

olarak tüketme ön plana çıkmaktadır. Böylece tüketici davranışlarının ürün 

veya hizmetten ziyade deneyim satın almaya dönüştüğü dikkat 

çekmektedir. Deneyim ekonomisinin de ortaya çıkışıyla bireyler mal, ürün 

veya hizmetlerin yanı sıra deneyimlere değer atfetmeye başlamıştır 

(Varshneya ve Das, 2017). Bu kanıyı destekler nitelikte yapılan çalışmalar 

(Holbrook, 1999) değer algısının ürün veya hizmetlerden değil tüketime 

dayalı deneyim ile ortaya çıktığını vurgulamaktadır. Bu anlamda 

deneyimsel değer kavramı ‘tüketicilerin doğrudan veya dolaylı etkileşim 

yoluyla oluşan deneyimlerinden kaynaklanan algılar’ şeklinde 

tanımlanmaktadır (Mathwick ve diğerleri, 2001).  
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Pine ve Gilmore (1999) deneyimsel değeri, bireylerin deneyime katılım 

derecesi (aktif ve pasif) ve deneyimle bağlantı kurma derecesi (sarmalanma 

ve özümseme) şeklinde iki temel düzeyde ele almıştır. Bireylerin deneyime 

katılım derecesi, deneyime doğrudan veya dolaylı bir şekilde katılımı ifade 

etmektedir. Deneyimle bağlantı kurma derecesi ise deneyimin yaşandığı 

çevreye odaklanarak bireylerin fiziksel olarak deneyimin bir parçası 

olduğunu (sarmalanma) veya deneyimlerin tüketicilerin yalnızca zihninde 

gerçekleştiğini (özümseme) yansıtmaktadır. Bu doğrultuda Pine ve 

Gilmore (1999) tarafından eğitim, estetik, eğlence ve kaçış olmak üzere 

dört faklı deneyimsel değer boyutu öne sürülmüştür. Katılım derecesi 

açısından eğlence ve estetik boyutları pasif; eğitim ve kaçış boyutları ise 

deneyime aktif katılımı içermektedir. Bağlantı kurma derecesi açısından ise 

eğlence ve eğitim boyutlarının özümseme; estetik ve kaçış boyutlarının ise 
sarmalanma düzeyinde olduğu ifade edilmektedir (Pine ve Gilmore, 1999).  

Deneyimsel değer, deneyimle iç içe geçmiş bir sektör olan turizm 

açısından da önem arz etmektedir. Turizm ile ilgili deneyimler birden çok 

duyuya hitap ettiğinden daha hatırlanabilir olmakta ve bu durum turistlerin 
deneyimlerine daha fazla değer atfetmesine neden olmaktadır. Bu nedenle 

deneyimsel değer olgusu sıklıkla turizm ile ilgili deneyimlerle 

ilişkilendirilmektedir (Hosany ve Witham, 2009; Thanh ve Kirova, 2018). 

Turizm ile ilgili deneyimlerin en önemlilerinden biri de gastronomik turizm 

ürünleri etrafında yaşanan deneyimlerdir. Bilindiği üzere, gastronomiye 

ilişkin deneyimler turistlerin hangi yiyecekleri tüketmek istediğinden çok 

daha fazlasını içermekte ve sosyal, psikolojik ve kültürel anlamlar taşıyan 

deneyimleri yansıtmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, gastronomik turizm 

ürünleri etrafında şekillenen deneyimler turistlerin rahatlama, kaçış, eğitim 

gibi ihtiyaçlarını karşılayarak bir değer ortaya çıkarmaktadır (Okumuş ve 

Çetin, 2018). Bu kanıyı destekler nitelikte, konuyla ilgili yapılan çalışmalar 

(Suntikul ve diğerleri, 2020; Piramanayagam ve diğerleri, 2020; Şahin ve 

Kılıçlar, 2022) Pine ve Gilmore (1999) tarafından oluşturulan deneyimsel 

değer boyutlarının gastronomiye ilişkin deneyimler çerçevesinde 

incelenebileceğini ortaya koymaktadır. Söz gelimi, gastronomik turizm 

ürünlerinin önemli bir parçasını oluşturan yemek kursları kapsamında 

yaptıkları çalışmada Suntikul ve diğerleri (2020) turistlerin bu 
deneyimlerinden eğlence, eğitim ve kaçış değerleri elde ettiğini saptamıştır. 

Benzer şekilde, etnik mutfak deneyimi konusundaki çalışmalarıyla Lai ve 
diğerleri (2020) ise turistlerin bu deneyimlerinden estetik, eğitim ve 

eğlence değeri algıladığı sonucuna ulaşmıştır.  
Deneyimsel değer konusunda yapılan çalışmaların önemli bir kısmı 

deneyimlerden elde edilen değerin seyahat sonrası davranışları da 

yönlendirdiğini göstermektedir. Söz gelimi, Piramanayagam ve diğerleri 
(2020) deneyimsel değerin davranışsal niyetleri; Soltani ve diğerleri (2021) 
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ise memnuniyeti etkilediğini saptamıştır. Benzer şekilde, bazı çalışmalar 

(Kang ve Ha, 2014; Lee ve diğerleri, 2017; Lai ve diğerleri, 2020) 
deneyimsel değerin tekrar ziyaret etme ve tekrar satın alma niyetlerini 

yönlendirdiğini ve hatırlanabilirlik ile ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Deneyimsel değer boyutları ve seyahat sonrası davranışlar arasındaki ilişki 

tek tek incelenecek olursa gastronomik turizm ürünlerine ilişkin 

deneyimlerin çeşitlerine göre ortaya çıkan değerin farklılaştığı ve bu değer 

üzerinden seyahat sonrası davranışların şekillendiği göze çarpmaktadır. 

Söz gelimi, eğitim boyutu açısından incelendiğinde, gastronomik turizm 

ürünleri arasında yer alan yerel yemek kurslarının turistlerin gelecekteki 

davranışlarını yönlendiren önemli bir etken olabileceği düşünülmektedir. 

Bu kanıyı destekler nitelikte, konuya ilişkin yapılan çalışmalar da 

(Piramanayagam ve diğerleri, 2020; Lai ve diğerleri, 2020; Suntikul ve 
diğerleri, 2020) yerel yiyeceklerle ilgili eğitim deneyiminin davranışsal 

niyeti yönlendirebileceğini saptamıştır. Dolayısıyla çalışmanın ilk hipotezi 

aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 
H1: Gastronomik turizm ürünlerine ilişkin eğitim deneyimi davranışsal 

niyeti etkilemektedir. 
Deneyimsel değer boyutlarından bir diğeri olan kaçış boyutu, turistlerin 

seyahatlerinde günlük rutinlerinin dışında olmayı arzu ettiklerini ifade 

etmektedir (Pine ve Gilmore, 1999). Dolayısıyla turistler seyahat esnasında 

rutin hayatlarının dışında kalan ve özgünlük içeren bir otantik deneyim 

arayışı içerisine girmektedir (MacCannell, 1976). Söz gelimi, seyahat 

sırasında etnik bir restoranı ziyaret etmek yerel yiyeceklere ilişkin 

deneyimlerde kaçış boyutunu destekleyebilmektedir. Diğer yandan, 

konuya ilişkin yaptıkları çalışmalar (Lee ve diğerleri, 2017; 
Piramanayagam ve diğerleri, 2020) kişilerin gastronomik turizm ürünlerine 

ilişkin deneyimlerden açığa çıkan kaçış değerinin davranışsal niyeti dolaylı 

bir şekilde etkilediğini öne sürmektedir. Bu durumda çalışmanın ikinci 

hipotezi aşağıda yer almaktadır:  
H2: Gastronomik turizm ürünlerine ilişkin kaçış deneyimi davranışsal 

niyeti etkilemektedir. 
Deneyimsel değer boyutlarından estetik ise turistlerin deneyim 

yaşadıkları çevre ile ilgilidir (Pine ve Gilmore, 1999). Dolayısıyla bu boyut 

fiziksel çevre (manzara, atmosfer gibi) ve duyusal faktörlerle ilişkilidir. Bu 

anlamda gastronomi açısından bakıldığında, Lai ve diğerleri (2020) 
gastronomi müzelerini ziyaret etmenin turistlerin estetik değer algısını 

yükselteceğini ifade etmektedir. Aynı zamanda, turistlerin ziyaret ettiği 

yerel restoranların atmosferi, manzarası veya yerel yiyeceklerin görünümü 

gibi unsurlar da gastronomik turizm ürünlerine ilişkin deneyimlerin estetik 

yönünü kuvvetlendirebilmektedir. Bu doğrultuda gastronomik turizm 

ürünlerini deneyimlerken turistlerin estetik deneyimlerinin ön plana çıktığı 



1001 

ifade edilebilir. Aynı zamanda, gastronomiye ilişkin estetik deneyimin 

davranışsal niyeti hem dolaylı hem de doğrudan etkilediği de yapılan 

çalışmalarla (Piramanayagam ve diğerleri, 2020; Soltani ve diğerleri, 2021) 
ortaya konmuştur. Buna istinaden çalışmanın bir diğer hipotezi aşağıda yer 

almaktadır: 
H3: Gastronomik turizm ürünlerine ilişkin estetik deneyimi davranışsal 

niyeti etkilemektedir. 
Eğlence boyutu ise genellikle bir performansı izlerken veya müzik 

dinlerken olduğu gibi, tüketicilerin deneyimleri yalnızca duyuları yoluyla 

algıladıkları durumları ifade etmektedir (Pine ve Gilmore, 1999). 

Gastronomi açısından ise seyahat sırasında gastronomik turizm ürünleri 

deneyimlemenin turistlere keyif veren bir aktivite olduğu için deneyimi 

daha eğlenceli kıldığı vurgulanmaktadır (Piramanayagam ve diğerleri, 
2020). Aynı zamanda seyahat sırasında gastronomik turizm ürünlerinden 

biri olan yiyecek veya şarap festivallerine katılmanın deneyimin eğlence 

yönünü artırabileceği düşünülmektedir. Söz gelimi, Lai ve diğerleri (2020) 
turistlerin etnik mutfak tüketimine ilişkin deneyimlerden elde ettikleri 

eğlence değerinin memnuniyeti doğrudan; davranışsal niyeti ise dolaylı 

olarak etkilediğini saptamıştır. Benzer biçimde, konuyla ilgili yapılmış bir 

başka çalışmada (Piramanayagam ve diğerleri, 2020) turistlerin yerel 
yiyeceklere ilişkin deneyimlerindeki eğlence değerinin davranışsal niyeti 

dolaylı olarak etkilediği ortaya çıkmıştır. Tüm bunlar ışığında çalışmanın 

son hipotezi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 
H4: Gastronomik turizm ürünlerine ilişkin eğlence deneyimi davranışsal 

niyeti etkilemektedir. 

3. YÖNTEM 
Çalışmada yerel gastronomik turizm ürünlerine ilişkin deneyimsel değer 

boyutlarının turistleri yerel yiyecek tüketmeye yönlendirebileceği 

varsayımıyla Şekil 1’deki model öne sürülmektedir. Modelde yer alan 

değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla ilişkisel tarama modeli 

çerçevesinde nedensel araştırma yaklaşımı benimsenmektedir. Bu 
bağlamda yapısal eşitlik modelinden faydalanılmakta ve yapısal model, 

deneyimsel değerin boyutları estetik, eğlence, eğitim, kaçış ile niyet 

değişkenleri olmak üzere beş yapı ile bu yapılar arasındaki teorik ilişkileri 

öne süren dört hipotezden oluşmaktadır.  
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Şekil 1. Araştırma Modeli 
 

 
 
Araştırma modelindeki değişkenlere ilişkin ölçeklerin belirlenmesinde 

öncelikle alanyazın taraması yapılmış ve ardından alanında uzman üç 

öğretim üyesinin görüşüne başvurulmuştur. Sekiz ifadeli deneyimsel değer 

ölçeği için Mehmetoglu ve Engen (2011) ve üç ifadeli yerel yiyecek 

tüketim niyeti ölçeği için de Seo ve diğerleri (2013) tarafından geliştirilen 

ölçekten yararlanılmıştır. Söz konusu değişkenler 5’li likert ölçeğiyle 

ölçülmüştür (1=Tamamen katılmıyorum; 5=Tamamen katılıyorum). Veri 

toplama aracı olarak anket tekniğinden faydalanılmış ve üç bölümden 

(i.açıklama; ii.değişkenlere ilişkin ölçekler; iii.demografik özellikler) 

oluşan soru formu kullanılmıştır. Ölçüm aracının çeviri değişmezliği 

çeviri-geri çeviri yöntemi (Brislin, 1970) esas alınarak sağlanmıştır. Ölçüm 

aracının yapı geçerliği ve güvenirliğinin sınanması için 60 kişiden 

çevrimiçi soru formu toplanmış (Lin, 1976) ve ölçeklerin, orijinal 

çalışmaya benzer yapılar sergilediği ve Cronbach Alpha değerinin tatmin 

edici düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 
Gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında olması, eşsiz 

ve zengin mutfak kültürüne sahip olması, çeşitli gastronomik turizm 

ürünlerinin bulunması, ağırladığı turist sayısı (Yılmaz ve diğerleri, 2020) 
gibi unsurlar Gaziantep’in çalışmanın amacına uygun bir destinasyon 

olduğunu göstermektedir. Araştırmanın evrenine dair kesin bir sayı ya da 

liste olmaması nedeniyle olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemi 

tercih edilmiştir. Örnekleme dâhil edilecek katılımcılara ilişkin ölçütler 

amaçlı örnekleme yöntemi çerçevesinde belirlenmiştir. Katılımcıların 18 

yaşından büyük olması, Gaziantep’te bir gece konaklamış olması, en az bir 

defa yerel yiyecekleri ya da gastronomik ürünleri deneyimlemesi ve 

gönüllülük esasına dayalı katılım göstermesi ölçütlerine dikkat edilmiş ve 

uygun olmayan turistler araştırmaya dâhil edilmemiştir. Örneklem 

hacminin yeterli olabilmesi için (i)minimum örneklem varsayımına göre en 

az 300 (Kline, 2016); (ii) çalışma evreni bir milyonun üzerinde varsayıldığı 
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için asgari 384 (Kozak, 2015) ve (iii)çalışmada toplam 11 ifade olduğundan 
değişken sayısının en az 10 katı esas alındığında 110 olması (Reisinger ve 

Turner, 1999) beklenmektedir. Olası veri kayıpları da göz önüne 

alındığında 450 soru formunun dağıtılması hedeflenmiştir.  
Google Formlar üzerinden oluşturulan çevrimiçi soru formları, 6 

Haziran-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında konum bildirimleri ve kelime 
etiketleri esas alınarak Instagram uygulaması aracılığıyla dağıtılmıştır. Son 
bir yıl içerisinde paylaşılan #yesemekgaziantepmutfağı, #kocakbaklava, 

#imamcagdas1887, #emimegöğüşmutfakmüzesi gibi kelime etiketleri (#) 

ve konum bildirimi paylaşımları incelenmiş ve paylaşım yapan kişilere 

çalışmanın amacı, içeriği ve ölçütleri karşılayıp karşılamadıklarına dair 
mesaj iletilmiştir. Ardından araştırmaya katılmak isteyip istemedikleri 
sorulmuş ve soru formu linki gönderilmiştir. Bu aşamada toplam 436 soru 

formunun doldurulduğu ortaya çıkmıştır.  
Katılımcıların demografik özellikleri frekans ve yüzde dağılımlarıyla; 

değişkenlere ilişkin betimleyici bulgular ortalama değer ve standart sapma 

değerleriyle; boyutların doğrulanması ve öne sürülen araştırma modeli ile 

hipotezlerin sınanması iki aşamalı yapısal eşitlik modeliyle (Anderson ve 
Gerbing, 1988) incelenmiştir. Soru formları SPSS programına aktarılmış, 

eksik veriler kontrol edilmiş, uçdeğerler için Mahalanobis uzaklığı 

0.01’den küçük olan 27 soru formu veri setinden çıkarılmış ve 409 anket 
üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Normal dağılım varsayımı için 

çarpıklık ve basıklık değerlerinin (±2) önerilen değerler arasında yer aldığı 

görülmüştür (George ve Mallery, 2016). Ortak yöntem yanlılığının olup 

olmadığının belirlenmesi için Harman’ın (1976) tek faktör yöntemi 

uygulanmış, ilk faktörün toplam varyansın %40’ını açıkladığı ve bu 

çalışma için sorun olmadığı sonucuna varılmıştır.  

4. BULGULAR 
Katılımcıların ağırlıklı olarak kadın (%68,5), 25-34 yaş aralığında 

(%46), bekar (%63,6), lisans mezunu (%64,2) ve aylık gelirinin 10001-
20000 TL arasında (%46,7) olduğu görülmektedir. Ölçüm modelinin 

sınanmasında DFA kullanılmış ve her bir yapıya ilişkin standardize faktör 

yüklerinin 0,654 ile 0,902 arasında değiştiği ve t değerinin (≥ 2.58) 

istatistiksel olarak anlamlı (p< ,001) olduğu tespit edilmiştir. Uyum iyiliği 

değerleri (χ2=64=475; sd=34; p< 0,001; χ2/sd=1,896; CFI=0,986; 
NFI=0,970; IFI=0,986; TLI=0,977; RFI=0,952; RMSEA=0,047; 
SRMR=0,030) de eşik değerin üzerinde yer almaktadır (Hair ve diğerleri, 
2013; Tabachnick ve Fidell, 2013) (Tablo 1).  
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Tablo 1. Ölçüm Modeline İlişkin Faktör Yükleri 

Ölçekler Ölçek 

Maddeleri 
Standardize 
Faktör Yükü t değeri p 

değeri Çarpıklık Basıklık 

Eğitim      

 EDU1 ,777 *sabitlendi  -,873 ,727 
 EDU2 ,902 14,843 *** -1,043 ,947 

Kaçış      

 ESC1 ,654 *sabitlendi  -,233 -,837 
 ESC2 ,867 7,833 *** -,188 -,320 

Estetik      

 AES1 ,825 *sabitlendi  -,556 -,337 
 AES2 ,885 16,987 *** -,629 -,410 

Eğlence      

 ENT1 ,809 *sabitlendi  -,812 -,008 
 ENT2 ,800 11,194 *** -,740 -,456 

Niyet      

 NİY1 ,893 *sabitlendi  -1,509 1,907 
 NİY2 ,839 20,282 *** -1,222 ,869 
 NİY3 ,798 19,095 *** -1,134 ,301 

(*) Gösterge 1’e sabitlenmiştir.  (***) p < 0.001 
χ2 = 64,475; sd = 34; p < 0.001; χ2 / sd = 1,896; CFI = 0.986; ; NFI = 0.970; IFI = 0.986; 
TLI = 0.977; RFI = 0.952; RMSEA = 0.047; SRMR = 0.030 

 
Yapı geçerliği, yakınsama ve ayrışma geçerliği üzerinden ölçülmektedir 

(Tablo 2). Gerek her bir maddenin standardize faktör yükünün eşik değerin 

üzerinde ve t değerinin anlamlı olması gerekse AVE değerinin 0.50 ve üzeri 

olması yakınsama geçerliğinin sağlandığını göstermektedir. Ayrışma 

geçerliği için √𝐴𝑉𝐸’nün faktörler arası korelasyonlardan büyük olmasını 

ifade eden Fornell-Larcker kriteri ile MSV değerlerine bakılmış ve söz 

konusu değerlerin eşik düzeyin üzerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Güvenirlik ise Cronbach alfa, CR ve MaxR(H) üzerinden test edilmiş ve 

bu değerlerin 0,70 üzerinde yer aldığı gözlemlenmiştir. Böylece ölçüm 

modelinin geçerliği ve güvenirliğinin sağlanmasıyla yapısal modelin test 

edilmesine geçilmiştir. 
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Tablo 2. Ölçüm Modeline İlişkin Yakınsama ve Ayrışma Geçerliği ile Yapı 

Güvenirliği 

Yapı C.Alfa  CR MaxR(
H) 

AVE MSV EDU ESC AES ENT NİY 

Eğitim ,821 ,829 ,855 ,709 ,549 ,842     

Kaçış ,711 ,738 ,791 ,590 ,233 ,435 ,768    

Estetik ,843 ,845 ,852 ,732 ,642 ,566 ,483 ,856   

Eğlence ,744 ,786 ,786 ,647 ,642 ,741 ,443 ,801 ,805  

Niyet ,879 ,881 ,890 ,713 ,283 ,479 ,176 ,428 ,532 ,844 

EDU = Eğitim; ESC = Kaçış; AES = Estetik; ENT = Eğlence; NİY = Niyet  

 
Araştırmanın yapısal modeli, eğitim, kaçış, estetik ve eğlence egzojen 

değişkenleri ile yerel yiyecek tüketim niyeti (YYTN) endojen değişkeni 
olmak üzere toplam beş yapı ve bu yapılar arasındaki teorik ilişkileri ileri 

süren dört hipotezden oluşmaktadır. Yapısal modelin uyum iyiliği 

indeksleri tatmin edici düzeydedir (χ2=64,475; sd=34; p<0,001; 
χ2/sd=1,896; CFI=0,986; NFI=0,970; IFI=0,986; TLI=0,977; RFI=0,952; 
RMSEA=0,047; SRMR=0,030). Modelde yer alan H1 (β=0,30, t=4,99, 
p<0,001), H3 (β=0,15, t=2,42, p<0,05) ile H4 (β=0,25, t=2,56, p<0,05) 
hipotezlerinin kabulüne; H2 (β=0,02, t=0,04, p=0,968) reddine karar 
verilmiştir (Tablo 3). Bu bağlamda turistlerin Gaziantep seyahati esnasında 

yerel gastronomik turizm ürünlerine ilişkin yaşadıkları deneyimlerden elde 
ettikleri eğitim, estetik ve eğlence algısının yerel yiyecek tüketim niyetini 
kuvvetlendirdiğini söylemek mümkün hale gelmektedir.  

 
Tablo 3. Yapısal Modele İlişkin Sonuçlar 

Hipotezler S. Y. K. t değeri p Karar 

H1 Eğitim → YYTN 0,30 4,996 *** ✓ 

H2 Kaçış → YYTN 0,02 0,04 ,968 X 

H3 Estetik → YYTN 0,15 2,426 ,01 ✓ 
H4 Eğlence → YYTN 0,25 2,565 ,01 ✓ 

(***) p < 0.001 
χ2 = 64,475; sd = 34; p < 0.001; χ2 / sd = 1,896; CFI = 0.986; ; NFI = 0.970; IFI = 0.986; 
TLI = 0.977; RFI = 0.952; RMSEA = 0.047; SRMR = 0.030 

 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Pazarlama alanında deneyimsel değer konusu üzerine geniş bir çalışma 

alanı olsa da araştırmacıların deneyimsel değer olgusuna olan ilgisinin 

artması neticesinde bu olgunun özellikle hizmet endüstrileri bağlamında 

incelendiği görülmektedir. Hizmet endüstrisinin başında gelen turizm ve 

gastronomi alanı da deneyimlerle dolu bir sektör olduğundan deneyimsel 
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değer konusunu ele almanın önemli olduğu düşünülmektedir. Buna 

rağmen, özellikle gastronomi alanında deneyimsel değer konusunun 

yalnızca yemek tüketme eylemi/deneyimi üzerinden irdelenmesi literatürü 

sınırlandırmaktadır. Gastronomi alanı, yerel gastronomik turizm ürünlerini 

içerdiğinden turistlere çok çeşitli bir deneyim alanı sunmaktadır. Bu 

bağlamda, mevcut araştırmada turistlerin yerel gastronomik turizm 

ürünlerine ilişkin elde ettiği deneyimsel değer algılamalarının davranışsal 

niyetlerini nasıl yönlendirdiği incelenmiştir.  
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, deneyimsel değer 

boyutlarından estetik, eğlence ve eğitimin davranışsal niyeti olumlu ve 

anlamlı bir şekilde etkilediğini ortaya koymuştur. Öte yandan, kaçış 

boyutunun ise niyet üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. 

İlgili literatür incelendiğinde, gastronomi ve deneyimsel değer üzerine 

yapılan çalışmalarda deneyimin çeşidine göre deneyimsel değer ve 

davranışsal niyet arasındaki ilişkinin farklılaştığı dikkat çekmektedir. Söz 

gelimi, yerel yiyecek deneyimi bağlamında yaptıkları çalışma ile Suntikul 

ve diğerleri (2020) yerel yemek kursları kapsamında yaptıkları çalışmada 

eğitim değerinin davranışsal niyeti etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Benzer 

şekilde, Lai ve diğerleri (2020) çalışmalarında gastronomik turizm 

ürünlerine ilişkin eğlence deneyiminin davranışsal niyeti dolaylı bir şekilde 

yönlendirdiğini tespit etmiştir. Son olarak, Piramanayagam ve diğerleri 

(2020) yerel yiyecek deneyimi bağlamında yaptıkları çalışmada estetiğin 

davranışsal niyet ile ilişkisini ortaya koymuştur. Tüm bunlar ışığında, 

araştırma kapsamında elde edilen bulguların ilgili literatürde destek 

bulduğu görülmektedir.  
Çalışma kapsamında elde edilen bulguların gerekçeleri farklı 

gastronomik turizm ürünleri üzerinden açıklanabilir. Söz gelimi, bir turistin 

seyahati esnasında katıldığı yerel yiyecek kursu onun deneyime ilişkin 

eğitim algısını kuvvetlendirmektedir. Bu durumda deneyimin kendisinden 
ziyade deneyimden elde edilen değer algısının davranışsal niyeti etkilemesi 

mümkün görünmektedir. Benzer şekilde, bir gastronomi müzesini ziyaret 

eden turist için deneyimin estetik yönü öne çıkmaktadır. Bu durumda turist 

için davranışlarını şekillendirecek olan faktör deneyime ilişkin algıladığı 

estetik değeridir. Öte yandan, mevcut çalışmada elde edilen bir bulgu 

olarak kaçış boyutunun davranışsal niyeti etkilememesi ise gastronomik 

turizm ürünlerinin turistler için günlük rutinin dışında kalmadığını 
göstermektedir. Diğer ifadeyle gastronomi gündelik hayatın önemli bir 
parçası olduğundan gastronomik turizm ürünleri turistler için aşinalık 

yaratabilmektedir. Bu durumda turistlerin deneyimlerinden elde ettiği kaçış 

değeri davranışsal niyeti yönlendirecek kuvvette olmayabilmektedir. Bu 
sonuçlardan yola çıkarak gelecek araştırmalar için bazı öneriler sunulabilir. 

İlk olarak, bu çalışmada Pine ve Gilmore (1999) tarafından geliştirilen 
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deneyimsel değer olgusu ele alınmıştır. Gelecekteki araştırmalar farklı 

araştırmacılar tarafından ortaya konulan deneyimsel değer olgusunu ele 

alarak bir çalışma yürütebilir. İkinci olarak, bu çalışmanın örneklemini 

Gaziantep ili oluşturmaktadır. Sonraki araştırmalar aynı konuyu daha geniş 

bir örneklem ile farklı kültürler bağlamında inceleyebilir.  
Çalışmadan elde edilen bulgulardan yola çıkarak uygulamacılara 

yönelik çıkarımlarda bulunmak mümkündür. İlk olarak başta restoran 

işletmeleri olmak üzere gastronomi müzeleri, yiyecek kursları, gastronomi 

pazarları gibi sektör temsilcilerinin gastronomi amaçlı seyahat eden 

turistlerin deneyimlerine uygun bir ortam sağlaması gerekmektedir. 

Böylece turistlerin gastronomik turizm ürünlerine ilişkin yaşayabileceği 

olumlu deneyimler de yerel yiyecek tüketme, satın alma, tekrar ziyaret 

etme, tavsiye etme gibi davranışsal niyetlerini daha güçlü hale 

getirebilmektedir. Diğer taraftan destinasyon pazarlama örgütleri ya da 

gastronomi ile ilişkili sivil toplum kuruluşları da estetik, eğlence ve eğitim 

gibi değerleri sağlayabilecek yeni gastronomik turizm ürünleri oluşturabilir 

ve bu ürünlerin tanıtım ve pazarlamasını gerçekleştirebilir. 
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ÖZET  
Çalışmanın amacı, mutfak yaratıcılığı ile ilgili yayımlanan çalışmalar 

üzerinden mutfakta yaratıcılık konusunun önemine ve eğilimlere ilişkin bir 

durum tespiti yapmaktır. Çalışmada Web of Science (WoS) veri tabanında 
yer alan mutfak yaratıcılığı konulu çalışmalar yayın türü, yıl, dergi, çalışma 

alanı, ülke, WoS endeksi, yazarlar, anahtar kelime, atıf gibi çeşitli 

parametrelere göre bibliyometrik analize tabi tutulmuştur. Araştırma 

kapsamında 142 çalışma incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara 

göre mutfak yaratıcılığının ilgi çekici bir konu olduğu ve yapılan yayınların 
gün geçtikçe arttığı görülmüştür. Mutfak yaratıcılığı konusunda en çok 

2021 yılında çalışma yayımlanmıştır. Araştırmalarda yöntem olarak nitel 

araştırmanın daha fazla tercih edildiği tespit edilmiştir. Mutfakta yaratıcılık 

konusuna yönelik yayınların sosyal bilimler alanında gerçekleştiği ve 

Journal of Gastronomy and Food Science dergisinin en çok tercih edilen 

dergi olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda incelenen çalışmaların 
genel olarak İngilizce olduğu, ABD’nin başat ülke olarak ön plana çıktığı 

görülmüştür. Gerçekleştirilmiş olan çalışmaların bibliyometrik analiz 
sonuçlarının Türkiye’deki mutfak yaratıcılığı alanındaki çalışmalara ışık 

tutması beklenmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Gastronomi, mutfakta yaratıcılık, bibliyometrik 
analiz, Web of Science, VOSviewer. 

 
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES IN THE FIELD OF 

CULİNARY CREATIVITY IN THE WEB OF SCIENCE 

DATABASE 
ABSTRACT 
The aim of the study is to make due diligence on the importance and trends 
of creativity in the kitchen through published studies on culinary creativity. 
In the study, studies on culinary creativity in the Web of Science (WoS) 
database were subjected to bibliometric analysis according to various 
parameters such as publication type, year, journal, the field of study, 
country, WoS index, authors, keywords, and citations. Within the scope of 
the research, 142 studies were examined. According to the results obtained 
from the research, it has been seen that culinary creativity is an interesting 
subject and the publications are increasing day by day. Most studies on 
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culinary creativity were published in 2021. It has been determined that 
qualitative research is preferred more as a method in the studies. It has been 
determined that publications on creativity in the kitchen are made in the 
field of social sciences and the Journal of Gastronomy and Food Science is 
the most preferred journal. As a result of the research, it was seen that the 
studies examined were generally in English, and the USA came to the fore 
as the dominant country. It is expected that the results of the bibliometric 
analysis of the studies carried out will shed light on the studies in the field 
of culinary creativity in Turkey. 
Keywords: Gastronomy, culinary creativity, bibliometric analysis, Web of 
Science, VOSviewer. 

 
1. GİRİŞ 

Yaratıcılık birçok alanda kullanılan bir kavram olarak kullanıldığı alan 

ve bireylerin özelliklerine göre farklı şekillerde algılanarak tanımlanmıştır. 

Yaratıcılık tanımlarında benzer noktalar bulunmakla birlikte ortak bir 
tanım bulunmamaktadır (Bulut, 2014). Yaratıcılık, benzersiz ve yeni 

çözümler, fikirler, kavramsallaştırmalar, sanatsal formlar, teoriler veya 

ürünlerle sonuçlanan zihinsel süreçleri ifade etmektedir (Peng, Lin ve 
Baum, 2013). Genel tanımı ile yaratıcılık; ortaya yeni bir şey 

çıkarma/yaratma ve bilinmeyeni keşfetmedir (San, 2003).  
Günümüzde birçok yaratıcılık yaklaşımı birçok alanda önem 

kazanmaktadır. Yaratıcılık diğer alanlarda olduğu gibi, sanat, bilim ve 
kültür bileşenlerinden oluşan mutfakta da ön planda yer almaktadır. Mutfak 
yaratıcılığı, yemeği sanatsal ve yeni yollarla ifade etme, şefin iç dünyasının 

bir ifadesi ve yaratıcılığı yemeğe aktarma girişimi olarak tanımlanmaktadır 

(Lee vd., 2020; Lee, 2021). Mutfak sanatlarının gelişiminde yaratıcılık bir 

anahtar niteliği kazanmıştır (Peng, Lin ve Baum, 2013). Lee ve diğerleri 
(2020), mutfak yaratıcılığının dışavurumcu görüşüne göre yaratıcılığı, 

kendini ifade etmenin organik ve özgürleştirici bir yolu olarak görmektedir. 

Dışavurumcu görüş, yaratıcılığın amacının yaratıcılık deneyimine 

dayandığına inanır. Peng, Lin ve Baum (2013) mutfak yaratıcılığını yeni 

yemeklerin ve fikirlerin üretilmesi olarak tanımlamıştır. Mutfaktaki 

yaratıcılık, olağanın dışında lezzetli ve farklı, diğerlerinden daha iyi 

yiyecek-içecek fikirleri ve sunumları ile ilgili olduğu gibi tüm duyulara ve 

duygulara hitap edebilecek özellikler taşımalıdır. 
Bilim insanlarının çalışmalarını değerlendirmek için önemli bir araç 

olan bibliyometri, yazılı yayınların niceliksel olarak analiz edilmesini 

sağlamaktadır (Ellegaard & Wallin, 2015; Moral-Muñoz vd., 2020). Son 
yıllarda gastronomi ve yaratıcılık konusunda yönelik çalışmaların sayısı 

artmıştır. Turizm alanında gerçekleştirilmiş birçok bibliyometri çalışması 

olmasının yanı sıra gastronomi alanında gerçekleştirilmiş çalışmaların son 
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yıllarda arttığı görülmüştür. Ancak mutfaktaki yaratıcılığı inceleyen 

herhangi bir bibliyometri çalışmasına rastlanmamıştır. Bu bağlamda bu 

çalışmada mutfak yaratıcılığı konusuna yönelik gerçekleştirilmiş olan 

çalışmalar bibliyometrik analiz yöntemi ile ele alınmıştır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Gastronomi alanındaki çalışmaların artması ile birlikte bibliyometrik 

analiz tekniği ile ilgili araştırmalar da önem kazanmaya başlamıştır. 

Bibliyometrik araştırmalar özellikle son yıllarda her alanda olduğu gibi 

turizm alanındaki araştırma kalitesinin değerlendirmesi ve alanın 

gösterdiği gelişiminin incelenmesine olanak sağlayan çalışmalar olarak 

büyük ilgi görmektedir (Hall, 2011). Gastronomide farklı alanındaki 

araştırmacılar da bibliyometrik araştırmalara ilgi duymaya başlamıştır. Bu 

çalışmalardan biri Güzeller ve Çeliker (2017) tarafından gerçekleştirilmiş 

olan Gastronomi alanında 1970-2017 yılları arasında yayımlanan 703 

çalışmayı bibliyometrik açıdan incelemiş olup alandaki eğilim ve trendleri 

ortaya koymuştur. Analiz sonuçlarına göre alana olan ilginin 2000 yılından 

sonra arttığı ve çalışmalar ağırlıklı olarak makale-bildiri türünde ve 

İngilizce dilinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Ayrıca en fazla atıf alan 
derginin Journal of Culinary Science & Technology, yazarın ise Herve This 

olduğu belirlenmiştir.  
Okumuş, Köseoğlu ve Ma (2018) gastronomi ve yemek üzerine 16 SCI 

dergide yayımlanan 462 bilimsel yayını analiz ederek yıl, yöntem ve 

yayınların özelliklerine göre değerlendirmiştir. Çalışma sonuçları, 

yayımlanan çalışmaların çoğunun ağırlıklı olarak nicel yöntemler 

kullanılarak ampirik çalışmalar olarak yürütüldüğünü göstermektedir. Gıda 

ile ilgili konulara yönelik araştırma ilgisinin Asya'da, özellikle Tayvan, 

Kore ve Hong Kong'da daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Beslenme, gıda 

güvenliği, sanitasyon, mutfak ve gastronomi ile ilgili konulardaki araştırma 

makalelerinin sayısının az olduğu, bununla birlikte, gıda yönetimi, 

pazarlama ve operasyon çalışmaları bu alanda popüler olduğu belirtilmiştir. 
Şahin (2022) çalışmasında International Journal of Gastronomy and 

Food Science dergisine derinlemesine bir bakış açısı sağlamıştır.  Çalışma, 

derginin betimsel, kavramsal, düşünsel ve sosyal yapısını bibliyometrik 
analiz ile analiz etmektedir. Çalışmanın sonuçları, derginin yıllık bazda 

%63 büyüme oranına sahip olduğunu, gastronomi alanına ilginin arttığını 

ve gıda, duyusal (duyusal analiz, duyusal değerlendirme vb.) gastronomi 
alanında son zamanlarda daha fazla ilgi görmektedir. Avrupa kaynaklı 

yayınların sayısı, dergideki Asya kaynaklı yayınların sayısını aşmaktadır.  
Türkiye’de gerçekleştirilmiş olan çalışmalar incelendiğinde; gastronomi 

ve mutfak sanatları anabilim dalındaki lisansüstü tezlerin (Sünnetçioğlu 

vd., 2017; Şahin vd. 2018; Nurettin ve Türkmen, 2018; Acar, Güldemir ve 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/bibliometric-analysis
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/bibliometric-analysis
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/sensory-evaluation
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Aksöz, 2020), Türkçe’ye tercüme edilen gastronomi kitaplarının (Altaş, 

2017), gastronomi bildirilerinin (Yılmaz, 2017; Boyraz ve Sandıkçı,2018; 
Özdemir ve Kasap, 2021), gastronomi turizmi (Çuhadar ve Morçin, 2020; 

Ercan, 2020; Gürcan, Ercan ve Katlav, 2021), gastronomi konulu 
makalelerin (Sandıkçı ve Mutlu, 2019; Demir, 2020), gastronomi temalı 

festivaller (Alan ve Şen, 2020), yöresel mutfaklar (Nurettin ve Türkmen, 

2018; Sandıkçı, Mutlu ve Mutlu, 2020), moleküler gastronomi (Ceylan ve 

Sarıışık, 2018), sokak lezzetleri (Kargiglioğlu, 2021; Aykaç ve Buyruk, 

2021), coğrafi işaret (Köşker, 2020; Cankül, Aydın ve Erşahin, 2021), 
menü (Cankül ve Mert, 2021), baharatlar (Özata vd., 2019),  gibi çeşitli 

alan ve kaynak türlerinde gerçekleşmiştir. Alanyazında gastronomide 
önemli bir konu alan mutfak yaratıcılığı konusuna yönelik bibliyometrik 

bir analize rastlanmamıştır.  

3. YÖNTEM 
Çalışmada WoS veritabanında yer alan mutfakta yaratıcılık ile ilgili 

çalışmalar incelenmiştir. Günümüzde veri elde etmede, bibliyografik veya 

bibliyometrik araştırmalar yapmada kullanılabilecek çok sayıda veri tabanı 

bulunmaktadır. Bibliyometrik çalışmalarda WoS, Scopus, Google Scholar, 
PubMed, MEDLINE kullanılan önemli veri tabanlarıdır (Chen, 2017). 

Araştırmacılara büyük kolaylık sağlayan WoS sosyal bilimler alanında 

bulunan birçok dergiyi kapsamına almaktadır ve araştırmacılara analiz 

yapmada büyük kolaylıklar sağlaması nedeniyle bibliyometrik 

çalışmalarda yoğunlukla kullanılmaktadır (Chen vd., 2014; Wang vd., 
2014; Tao vd., 2015; Kolle & Shankarappa, 2016; Kasemodel vd., 2016; 
Gong vd., 2019; Lyu vd., 2020; Escamilla-Fajardo vd., 2020). 

Mutfak alanında gerçekleştirilmiş olan yaratıcılık çalışmalarının elde 

edilmesinde “creativity ve culinary” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama 
yapılmıştır. Taramalar Temmuz-Ağustos 2022 tarihinde 

gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda ulaşılan 142 çalışma belirlenmiş olan 
parametreler doğrultusunda incelenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde 
bibliyometrik analiz kullanılmıştır. Analizler VOSviewer programı 

kullanılarak yapılmıştır.  
 

4. BULGULAR 
Mutfakta yaratıcılık konulu çalışmalara yönelik olarak Web of Science 

veri tabanından elde edilen veriler yayın türü, yıl, dergi, çalışma alanı, ülke, 

WoS endeksi, yazarlar, anahtar kelime atıf gibi çeşitli parametrelere göre 

analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına aşağıda yer verilmektedir.  
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Mutfak yaratıcılığı alanında 2005-2022 yılları arasında yayımlanan 142 
çalışmanın yayın türlerine göre dağılımı incelendiğinde konu ile ilgili 

çalışmaların makale türünde yayınlandığı görülmüştür. 
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Mutfak yaratıcılığı alanında 2005-2022 yılları arasında yayımlanan 142 
çalışmanın yıllara göre dağılımı incelendiğinde konu ile ilgili çalışmaların 

son yıllarda artmaya başladığı ve en çok çalışmanın da 2021 yılında 

yayımlandığı görülmüştür. 

Mutfak yaratıcılığı alanında yayımlanan çalışmanın en fazla 

yayınlandığı beş dergi Grafik 3’de bulunmaktadır.  Bu dağılıma göre 

mutfak yaratıcılığı alanındaki çalışmaların en fazla International Journal of 

Gastronomy and Food Science dergisinde yapılmıştır. 
 

Grafik  3. Çalışmanın en fazla yayınlandığı dergiler 
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Mutfak yaratıcılığı alanında yayımlanan çalışmanın en fazla 

yayınlandığı çalışma alanları Grafik 4’de görülmektedir.  Bu dağılıma göre 

mutfakta yaratıcılık çalışmalarının en fazla sosyal bilimler ve gıda bilimi 

ve teknolojisi alanında yapıldığı görülmüştür. 

 
Mutfak yaratıcılığı alanında yayımlanan çalışmanın en fazla yapıldığı 

ülkeler Grafik 5’te bulunmaktadır.  Bu dağılıma göre mutfak yaratıcılığı 
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alanındaki çalışmaların en fazla ABD’ de yapılmıştır. Bu grafiğe göre 

Türkiye 11. Sıradadır. Ayrıca 142 çalışmadan 137 tanesi İngilizcedir.  

Mutfak yaratıcılığı alanında yayımlanan çalışmaların endeks bilgileri 

incelendiğinde 61 çalışmanın SSCI endeksinde yayınlandığı görülmüştür.  

Bunu sırasıyla ESCI ve SCI-expanded türündeki çalışmalar izlemektedir.  
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Mutfak yaratıcılığı alanında yayımlanan çalışmaların yazar bilgileri 

incelendiğinde en fazla çalışmanın Jeou-Shyan Horng ve Kai Sean Lee 
tarafından yapıldığı görülmektedir. Bunu sırasıyla Meng-Lei Hu ve Charles 
Spence takip etmektedir.  

Şekil 1. Anahtar kelimelerin kullanım sıklığı 

 

 
Mutfak yaratıcılığı alanında yayımlanan çalışmalarda toplam 435 

anahtar kelime kullanılmıştır. Bu anahtar kelimeler VOSviewer 

programında en sık kullanılan üç kelime şeklinde filtrelendiğinde anahtar 

kelimelerde 20 kelimenin sıklıkla kullanıldığı görülmüştür. Bu kelimelerin 
genel olarak yaratıcılık, gastronomi, restoran, inovasyon, şefler, moleküler 

gastronomi, mutfak sanatları, haute mutfak, nitel araştırma, yiyecek 

turizmi, kültür, Michelin yıldızlı şefler ve iş tatmini şeklinde olduğu 

görülmüştür.   
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Şekil 2. En fazla atıf alan çalışmalar 
 

 
Mutfak yaratıcılığı alanında yayımlanan çalışmaların atıf alma 

sıralamasına bakıldığında en fazla atıfı Tongchaiprasit ve 

Ariyabuddhiphongs (2016), Horng ve Hu (2008), Albors-Garrigos ve 
Garcia-Segovia (2013)’ün gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar almıştır.  

 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bibliyometrik çalışmalar bir çalışma alanındaki bilimsel gelişmeleri 

gözlemleyebilmek için önemli çalışmalardır. Bu çalışmada 2005-2022 
yılında gerçekleştirilmiş olan mutfakta yaratıcılık çalışmalarının 

bibliyometrik açıdan incelenmiş ve konu ile ilgili bir profil ortaya 

koyulmuştur.  Çalışmalar yayın türü, yıl, dergi, çalışma alanı, ülke, WoS 

endeksi, yazarlar, anahtar kelime, atıf gibi farklı yönlerden incelenmiştir.  
Mutfak yaratıcılığı konusuna en fazla katkı yapan ülkeler ABD, Tayvan, 

İspanya, İngiltere ve Endonezya’dır. Bu sıralamada Türkiye’nin 11. Sırada 

olduğu düşünülürse konunun yeterince ele alınmadığı ve özellikle Türkiye 

ile ilgili çalışmaların sınırlı olduğu söylenebilir. Anahtar kelime analizi 
sonuçlarına göre mutfakta yaratıcılık konusunun uygulama alanı olarak 

restoranlar ve özellikle Michelin yıldızlı şefler ile ağırlıklı olarak çalışıldığı 

ve inovasyon, moleküler gastronomi, mutfak sanatları, haute mutfak, 

yiyecek turizmi, kültür ve iş tatmini gibi konularla yakından ilişkili olduğu 

söylenebilir. Buna ek olarak nitel araştırma kelimesi mutfakta yaratıcılık 

çalışmalarında sıklıkla kullanılmıştır. Yaratıcılık doğası gereği nitel 

araştırma yöntemlerinin kullanımını da beraberinde getirmiştir.   
Mutfakta yaratıcılık konusunun sırasıyla en fazla sosyal bilimler, gıda 

bilimi ve teknolojisi ve eğitim bilimleri alanlarında çalışıldığı görülmüştür. 
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Ancak bunun yanı sıra birçok farklı disiplin mutfakta yaratıcılık konusunu 

içeren çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu sonuç gastronomi alanının 

disiplinlerarası olduğunu doğrular niteliktedir (Samancı, 2020). Bu 
noktadan hareketle farklı disiplinler ile sağlanacak işbirlikleri araştırma 

verimliliğini artırabilir ve daha geniş bir bakış açısı sunabilir. 
Bu alanda en fazla yayın 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çalışmaların 

büyük çoğunluğu SSCI endeksinde taranmaktadır. Jeou-Shyan Horng ve 
Kai Sean Lee bu alanda en fazla çalışma yapan iki yazardır. 

Journal of Gastronomy and Food Science en fazla mutfakta yaratıcılık 

konusunun yayınlandığı dergidir. Dergi 2015 yılında WoS veri tabanında 
listelenmeye başlamış, veri tabanında adında “gastronomi” kelimesi geçen 

tek dergidir. Uluslararası olarak kabul görmüş, gastronomi gelişimine 

önemli katkılar sağlayan akademik bir dergidir (Şahin, 2022).   
Bu çalışmada birçok disiplinin entelektüel yapısının ortaya konmasında 

başarılı bir şekilde faydalanılan bibliyometrik yöntemlerden (Schneider, 
2004) faydalanılmıştır. Bu çalışma ile mutfakta yaratıcılığa yönelik olarak 

mevcut durumu gösterme ve değerlendirme yapmanın yanı sıra alandaki 

boşlukları ortaya koyarak yeni eğilimlerin önünü açmaya çalışılmıştır. 

Araştırmada mutfak yaratıcılığı alanına yönelik bir bakış açısı sağlamak 

amacıyla en fazla kullanılan veri tabanlarından biri olan Web of Science 

tercih edilmiş olsa da çalışma bu veri tabanındaki çalışmalar ile sınırlıdır. 

Bundan sonra gerçekleştirilecek olan çalışmalarda diğer veri tabanları da 

ele alınabilir ve karşılaştırmalı analizler sunulabilir.  
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COVİD 19 PANDEMİ DÖNEMİNDE YERLİ TURİSTLERİN KIŞ 

TATİLİ DENEYİMİ: ERCİYES KAYAK MERKEZİ’NDE BİR 

ARAŞTIRMA 
 
 

Gülser YAVUZ 
Dr. Öğr. Üyesi, Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, gulser@mersin.edu.tr 

 

ÖZET  
Araştırmada Covid 19 Pandemi döneminde kayak sporu yapma amaçlı kış 

turizmine katılan yerli turistlerin geliş amaçlarını, deneyimlerini, 

memnuniyetlerini ve alınan önlemler hakkındaki görüşlerini belirlemek 

amaçlanmıştır. Katılımcıların konakladıkları otelin Covid 19 Güvenli 

Turizm Sertifikasına sahip olup olmadığı ve konaklama rezervasyonlarında 
bu bilgiyi alıp almadıklarının belirlenmesi de bir diğer amaçtır. 
Araştırmanın evrenini pandemi döneminde kış turizmine katılarak Erciyes 
Kayak Merkezi’nde kayak sporu yapan yerli turistler oluşturmaktadır. 19 
yerli turistten yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşme yöntemi ile veri 

toplanmış,  veriler içerik analizi ile test edilmiştir. Ayrıca pandemi 

ortamında genel olarak merkezdeki önlemler ve yerli turistlerin pistlerde, 

teleferiklerde, yiyecek içecek vb. alanlardaki davranışları gözlemlenmiştir. 
Katılımcılar sıklıkla kafa dağıtmak, kayak özlemi, kayağı geliştirmek 

amaçlarıyla gelmiş ve destinasyonu yakınlığı, pistlerinin güzelliği ve 

fiyatlarının uygunluğu nedeniyle tercih etmişlerdir. Katılımcıların dördü 

dışında diğerleri konakladıkları otelin önlemlerini yeterli bulmuşlardır. 

Önlemleri yeterli bulmayan dört katılımcının birisinin güvenli turizm 

sertifikası olmayan bir otelde, diğerlerinin ise sertifikalı otellerde 

konakladıkları tespit edilmiştir. Kayak merkezindeki önlemler konusunda 

en sık mesafe ve maske kurallarına uyulmaması, uzun sıralar ve hijyen 

eksikliği dile getirilmiştir.   
Anahtar Kelimeler: Kış turizmi, kayak, Covid 19, Erciyes, yerli turist. 
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WINTER HOLIDAY EXPERIENCE OF DOMESTIC 
TOURISTS DURING THE COVID 19 PANDEMIC PERIOD:          

A STUDY IN ERCIYES SKI RESORT 

ABSTRACT  
In the study, it was aimed to determine the arrival purposes, experiences, 
satisfaction and opinions of the domestic tourists who participated in winter 
tourism for skiing during the Covid 19 Pandemic period. Another aim is to 
determine whether the hotel where the participants are staying has the 
Covid 19 Safe Tourism Certificate and whether they get this information 
in their accommodation reservations. The population of the study consists 
of domestic tourists who participate in winter tourism during the pandemic 
period and do skiing in Erciyes Ski Resort. Data were collected from 19 
domestic tourists by face to face interview method and the data were tested 
with content analysis. In addition, measures in the center in the pandemic 
environment and domestic tourists on the ski runs, sk lifts, food and 
beverage etc. behavior has been observed. Participants frequently came to 
develop themselves, miss and improve skiing and they preferred the 
destination because of its proximity, the beauty of the runs and the prices. 
Except for four of the participants, the others found the measures of the 
hotel they stayed in sufficient. It was determined that one of the four 
participants, who did not find the measures sufficient, stayed in a hotel 
without a certificate and the others stayed in certified hotels. The most 
frequently mentioned measures in the center are non-compliance with 
distance and mask rules, long lines and lack of hygiene. 
Keywords: Winter tourism, ski, Covid 19, Erciyes, domestic tourist. 

1. GİRİŞ  
Dünyada farklı dönemlerde Sars, Ebola vb. hastalıklar, yayılarak çeşitli 

bölgelerde büyük sağlık krizleri oluşturmuşlardır. İlk vakanın görüldüğü 

2019’un son aylarından itibaren hızla yayılmaya başlayan ve tüm dünyayı 

etkisi altına alan Covid 19 virüsü bu salgınlardan daha şiddetli 

gerçekleşmiş ve geniş bir alana yayılarak bir pandemiye dönüşmüştür. 

Dünya Turizm Örgütü’ne göre (2021), turizm sektörü pandemi ortamında, 

ülkelerin yaygın seyahat kısıtlamaları gibi nedenlerle büyük bir daralma 

yaşamış ve 2020'de turizm talebinde bir önceki yıla göre %74 düşüş 

görülmüştür. Öyle ki 2020, 1 milyardan daha az uluslararası turist ve 1 

trilyon dolar kayıpla turizm tarihinin en kötü yılı olmuştur (UNWTO World 
Tourism Barometer, 2021).  
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Ülkeler, çok sayıda can kayıpları yaşatan virüsün yayılımını önlemek 
için çeşitli şekillerde mücadele etmiş ve önlemler almışlardır. Türkiye’de 

de bu kapsamda; virüsün seyrine bağlı olarak farklı dönemlerde ülke 

sınırlarının kapatılması, sokağa çıkma kısıtlamaları, seyahat engellemeleri, 

saat düzenlemeleri, çalışma düzenlemeleri, çeşitli iş kollarında kapanmalar 

vb. birçok önlem alınmıştır. Araştırmanın gerçekleştirildiği dönemde, 

sınırlarını kapayan ülkelerin 2021 yılında iç turizme ağırlık vereceği ve 

sektörün toparlanmasının iç turizmle başlayacağı beklenmektedir (Turizm 
Gazetesi, 2021). Dünya Turizm Örgütü uzmanları ileriye yönelik 

beklentilerde iç turizm, açık hava ve doğa temelli turizm faaliyetlerine 

yönelik ilgi ve talebin artacağını ve aşılamanın iyileşmeye götürebileceğini 

öngörmüştür (UNWTO World Tourism Barometer, 2021). 
Türkiye de uluslararası turist hareketlerini ve yerli turistlerin seyahat 

etmesini çeşitli tedbirler ile serbestleştiren bir yol izlemiştir. Örneğin; 

araştırmanın gerçekleştirildiği dönemde kış turizmi kayak merkezlerine 

otellerde konaklayan yerli turistlerin de ziyaretinin önü açılmış ve hafta 

sonu kısıtlaması kaldırılmıştır. Ancak bir takım kurallar dahilinde turizm 

faaliyeti gerçekleştirilebilmiştir (İçişleri Bakanlığı, 2021). Kültür ve 

Turizm Bakanlığı konaklama ve yeme içme tesislerinde kontrollü 

normalleşme süreçleri hakkında genelgeler yayınlayarak çeşitli önlem, 

kural ve prensipleri ortaya koymuştur (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020). 

Bu kapsamda dünyadaki ilk örneklerinden birisi olan Covid-19 Güvenli 

Turizm Sertifikası da uygulanmaya başlanmıştır. Program, pandemide yerli 
ve yabancı turistlerin konaklama, yeme içme tesisleri vb. alanlarda güvenli 

bir turizm faaliyeti gerçekleştirmesi için oluşturulan bir belgelendirme 
uygulamasıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve paydaşların 

katkılarıyla hazırlanan program, 2019’da Türkiye’nin turizm değerlerini 

geliştirmek, tanıtmak ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla kurulan 

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülmektedir. 

1.1.2021 tarihinden itibaren 30 ve üzeri oda sayısı için zorunlu, oda sayısı 

30’dan az olan oteller ve diğer alanlar için isteğe bağlıdır (TGA, 2020).  
Pandemide yaşanan gelişmeler artık daha farklı bir tatil dönemine 

geçildiğini göstermektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Covid 19 

Pandemi döneminde kayak sporu yapma amaçlı kış turizmine katılan yerli 

turistlerin geliş amaçlarını, deneyimlerini, memnuniyetlerini ve bu 

dönemde alınan önlemler hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Erciyes 

Kayak Merkezi’ni ziyaret eden katılımcılar ile yapılan araştırmada, 

katılımcıların Covid 19 virüsü ile ilgili olarak tatilleri öncesinde ve tatilleri 
sırasında endişe taşıyıp taşımadıkları, virüs deneyimleri ve konaklama 
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kararı alırken Covid-19 Güvenli Turizm Sertifikası bilgisini alıp 

almadıklarının belirlenmesi de bir diğer amaçtır. Araştırmada yerli 
turistlerin görüşlerinden elde edilen bulgular ile güvenli ve sağlıklı bir 

ortamda turizm faaliyetleri gerçekleştirilebilmesi, memnuniyet sağlanması 

ve güvenli bir turizm ortamı oluşturulması için turizm uygulayıcılarına 

katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Kış turizmi, genellikle karlı ortamlarda yapılan ve kış sporları 

uygulamalarının ağırlıklı olarak geliştirildiği merkez ve alanlar üzerinde 
yoğunlaşan turizm hareketleridir (Ülker, 2006, s. 12). Katılımcısını sürekli 

aktif hale getirerek hareket halinde dinlenme ve yenilenmeye olanak 
vermesiyle ön plana çıkmaktadır (Kozak ve Bahçe, 2009, s. 177).  

Araştırmada uygulama alanı olarak seçilen Erciyes Kayak Merkezi 

Türkiye’nin önemli kış ve kış sporları turizmi destinasyonlarından birisi 

olarak çok sayıda yerli ve yabancı turist çekmektedir. Türkiye’de dış 

turizme göre iç turizm pazarı genellikle göz ardı edilmişse de bazı 

olumsuzlukların yaşandığı dönemlerde iç turizm faaliyetleri turizm 
işletmeleri tarafından kurtarıcı olarak görülmüştür (Buluk Eşitti, 2021, s. 
262). Covid 19 pandemisinin de dış turizm hareketlerini neredeyse durma 

noktasına getiren bir küresel kriz olarak iç turizmi cazip kıldığı 

söylenebilir. Nitekim uluslararası hareketlilik ve uçuşlar üzerindeki katı 

kısıtlamalar nedeniyle iç turizm geçici de olsa destinasyonların çoğunluğu 

için tek alternatif gibi görünmektedir (Kourgiantakis, Apostolakis ve 
Dimou, 2021). 

Turizm alan yazını incelendiğinde Covid 19 pandemisinin farklı 

açılardan ele alındığı görülmektedir. Eryılmaz ve Kaya (2021), salgının 
turizm destinasyonları üzerindeki olası etkilerine dikkat çekmek amacıyla 

gerçekleştirdikleri araştırmada, salgınla beraber bireylerin destinasyonlara 
yönelik beklenti ve tercihlerinde değişimler olduğunu tespit etmiştir. 

Katılımcıların konaklama işletmelerinden toplu alanlardaki hijyen ve 
dezenfeksiyon gibi önlemlerde daha fazla beklenti içerisinde girdiği 

anlaşılmaktadır.  
Yenişehirlioğlu ve Salha’nın (2020), düzenli olarak tatil yapan 50 

katılımcı ile çevrimiçi yürüttükleri araştırmalarında yerli turistlerin 
çoğunlukla rezervasyonlarını iptal ettikleri ve 3-6 ay arası bir sürede tatil 

yapmayacakları tespit edilmiştir. Kılıç, Aslan ve Gövce (2020), salgın 

nedeniyle potansiyel turistlerin tercih ve tutumlarında değişimler meydana 

geldiğini tespit etmişlerdir. Kabadayı ve Kardeş (2020) de potansiyel yerli 
turistler ile yürüttükleri araştırmada, tatil planlarının azaldığını veya 



1029 

ertelendiğini, tercihlerinin farklılaştığını ve hijyen duyarlılığının büyük 

ölçüde arttığını belirlemişlerdir.  
Kourgiantakis ve diğerleri (2021) ise pandemi sonucunda turistlerin 

niyetlerinin ne derece etkilendiğini incelemeyi amaçladığı Girit adasında 

yürüttüğü araştırmasında, katılımcılara çevrimiçi anket uygulamıştır. 

Sonuçlar otellerde kişisel hijyen standartlarıyla ilgili konuların yanı sıra 

tenha bir ortamın sağlanması, pandemi salgını sırasında katılımcıların 

kararlarına önemli ölçüde ağırlık verdiğini ortay koymuştur.  
Buluk Eşitti (2021) yerli katılımcılar ile yürüttüğü araştırmada, seyahat 

kısıtlamalarının kaldırılması durumunda ne kadar kısa sürede uçuş içeren 

bir yurt içi seyahate çıkacaklarını sormuştur. Katılımcıların %31,5 gibi 

önemli bir bölümü “hemen” yanıtını vermiştir. Ayrıca katılımcıların 

yaklaşık üçte birinin otel sertifikalarına güvenme konusunda kararsız 

kaldıkları tespit edilmiştir. Araştırmada görüşme gerçekleştirilen turizm 
işletmeleri yöneticilerinden elde edilen bulgular ise, yöneticilerin yerli 

turistleri 2020 turizm sezonunun kurtarıcısı olarak gördüklerini ve iç pazar 

hareketlerine ihtiyaç duyduklarını göstermiştir.   
Alan yazında genel olarak virüsün mevcut ve olası etkileri ile potansiyel 

turist davranışları üzerine araştırmalar yapıldığı görülmektedir. Bu 
araştırmada ise pandemi ortamında ve tatilleri sırasında yerli kış 

turistlerinin deneyimlerini ve değerlendirmelerini belirlemek 
amaçlanmıştır. Ayrıca güvenli turizm sertifikasının ele alındığı 

araştırmalar da oldukça sınırlıdır. Bu yönleriyle önemli olduğu düşünülen 

çalışmanın alan yazında yeni araştırmalara ve turizm uygulayıcılarına 
mevcut durum ve beklentiler hakkında katkı sağlayacak bilgiler 

sunabileceği düşünülmektedir. Buradan hareketle araştırmada; 
“katılımcıların demografik özellikleri nelerdir?”, “katılımcıların geliş 

amaçları ve bu destinasyonu seçme nedenleri nelerdir?”, “katılımcılar 

tatilleri öncesi ve sırasında endişeli midir?”, “katılımcıların ve aynı evde 

yaşayan aile bireyleri Covid 19 geçirmişler midir?”, “katılımcılar aşı olacak 

mıdır?”, “katılımcıların konakladıkları otelin Güvenli Turizm Sertifikası 

var mıdır ve bu bilgiyi rezervasyon yaptırmadan önce edinmişler midir?”, 
“katılımcıların otelleri, kayak merkezi, seyahatlerinde alınan önlemler 

konusunda görüşleri nelerdir?”, “tatillerinden memnun kalmışlar mıdır? 

“pandemide başka tatil yapmışlar mıdır ve yeni tatil planları var mıdır?” 

sorularına yanıt aranmıştır.  
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3. YÖNTEM  
Araştırmada betimsel tarama modellerinden örnek olay tarama modeli 

kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Erciyes Kayak Merkezi’ne kayak 

sporu yapma amacıyla gelen yerli turistler oluşturmaktadır. Amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tercih edilmiş, merkezde 
kayak yapma kriteri ölçüt olarak belirlenmiştir. Veri toplama sürecinin 

gerçekleştiği 1 Şubat- 15 Şubat 2021 tarihlerinde pandemi tedbirleri 
kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı bulunmakta olup, sadece 

otel konaklaması rezervasyonunu belgeleyen yerli turistlerin merkeze 
gelmelerine izin verilmektedir. Bu kapsamda araştırmacı, Erciyes Kayak 

Merkezi’nde aktif olarak kayak yapan Türk vatandaşlarından çalışmaya 

katılmayı kabul eden 19 kişi ile nitel araştırma yöntemlerinden bir tanesi 
olan yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşme ile veri toplamıştır. Ayrıca 
mevcut pandemi ortamında genel olarak merkezdeki önlemler ve yerli 
turistlerin pistlerde, teleferiklerde, yiyecek içecek vb. alanlardaki 

davranışları gözlemlenmiştir. 
Görüşme formunda literatür araştırmasından yararlanılarak oluşturulan 

8 adet demografik ve 20 adet açık ve kapalı uçlu soru yer almaktadır. 

Araştırma için gerekli olan etik kurul izni Mersin Üniversitesi Sosyal ve 

Beşeri Bilimler Etik Kurulu’ndan alınmıştır (Karar tarih/no: 05/03/2021- 
03). Katılımcılardan ses kaydına izin veren kişiler ile yapılan görüşmeler 
kayıt altına alınmış, diğerlerinin cevapları araştırmacı tarafından not 

edilmiştir. Görüşmeler ortalama 10 dakika sürmüştür. Ses kaydına izin 

veren kişilerden elde edilen kayıtlar bilgisayar ortamında yazıya aktarılmış, 

diğer not alınan verilerle birlikte içerik analizi ile test edilerek bulguları 

aktarılmıştır.  

4. BULGULAR VE TARTIŞMA   
Araştırmaya yaşları 21 ile 54 arasında değişen 7’si kadın ve yaşları 30 

ile 49 arasında değişen 12 erkek olmak üzere 19 kişi katılmıştır. Kayak 
tatiline yerli turistlerin 4’ü ailesi veya arkadaşlarıyla olmak üzere özel 

aracıyla, diğerleri ise aile veya arkadaşlarının eşliğinde tur otobüsüyle 
gelmiştir. Katılımcıların 8’inin Erciyes Kayak Merkezi’ne ilk gelişidir. 
Geceleme süreleri ise ortalama 2 gecedir. 

Araştırmanın örneklem ölçütünün pandemi sırasında kayak yapan yerli 

turistler olmaları nedeniyle, katılımcıların tümü birincil amaçlarının kayak 

yapmak olduğunu belirtmiştir. Diğer geliş amaçları ise Tablo 1’de yer 

almaktadır. Katılımcıların çoğunluğu geliş amaçlarını aktarırken 

pandemide kısıtlamalar nedeniyle çok bunaldıklarını belirtmiştir. 
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Tablo 1. Katılımcıların geliş amaçları 

Amaçlar Katılımcılar  
Kafa dağıtmak K8, K9, K17, K18 
Kayak özlemi   K1, K2, K3, K19 
Kayağı geliştirmek K8, K15, K16 
Stres atmak K9, K18 
Eğlenmek/keyif yapmak K4, K10 
Gezmek  K1, K13 
Sosyalleşmek K14, K18 
Değişiklik özlemi K15, K16 
Kış tatili yapmak K11, K12 
Kaymak en büyük hobim/tutkum K5, K14 
Snowboard öğrenmek K7 

Katılımcıların “neden bu destinasyonu seçtikleri” sorusundan elde 
edilen bulgular Tablo 2’de sunulmaktadır. Katılımcılar sıklıkla 

destinasyonların yaşadıkları yere yakınlığını vurgulamış ve genel olarak 
diğer kayak merkezleri ile kıyaslama yaparak soruyu yanıtlamışlardır. 

Bursa’dan gelen katılımcılar ise yakınlığı belirtenlerin aksine Uludağ’a 

göre bu merkezin daha uygun fiyatlı olduğunu ve pistlerinin daha güzel 

olduğunu belirtmiştir. Bazı katılımcılar çocuklu ailelere uygun bir tesis 

olduğuna vurgu yaparken, bazıları kayak sporunda kendisini geliştirmek 
isteyenler için de uygun bir tesis olduğuna değinmiştir. 

Tablo 2. Katılımcıların destinasyonu tercih etme nedenleri  

İfadeler  Sıklık 
(F) 

Yüzde 
(%) 

1. Yaşadığım yere yakın 10 3,2 
2. Pisti güzel 4 1,28 
3. Fiyatlar daha uygun 4 1,28 
4. Grubun tercihine uydum 4 1,28 
5. Arkadaş tavsiyesi 3 0,96 
6. Aile tatiline uygun 2 0,64 
7. Pisti geniş/büyük 2 0,64 
8. Önceden memnun kaldım 1 0,32 
9. Pisti uzun 1 0,32 

10. Kar kalitesi güzel 1 0,32 

Toplam 32 100 
 

Araştırmada katılımcılara Covid 19 geçirip geçirmedikleri, geçirdilerse 

hastalığın şiddetinin nasıl olduğu, ayrıca aile bireylerinde hastalığı geçiren 
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olup olmadığı sorulmuştur. Katılımcıların 4’ü (K1, K2, K5, K6) Covid 19 
hastalığını geçirmiş ve 3’ü hastalığın hafif seyrettiğini belirtirken birisi 
yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktarmıştır. Ayrıca hastalığı 

geçirenlerden 3’ünün aynı evde yaşadığı aile bireyleri de hastalanmış ve 
süreci atlatmış ancak birisinin aile üyesi vefat etmiştir.  

Araştırmanın gerçekleştiği dönemde Covid 19 aşısı, belirli meslek ve 
yaş gruplarına uygulanmaya kısa süre önce başlanmıştır. Bu nedenle 

katılımcılara aşı olup olmadıkları ve aşılanmayı düşünüp düşünmedikleri 

sorulmuştur. Katılımcılardan hiçbirisi aşılanmamış olup, 12 katılımcı (K1, 

K2, K7, K9, K10, K11, K12, K15, K16, K17, K18, K19) aşı olmak 

istediklerini belirtirken 6 katılımcı kararsız olduğunu ifade etmiştir. Bir 
katılımcı ise aşı olmak istemediğini belirtmiştir. 

Araştırmada yanıt aranan sorularından bir diğeri katılımcıların 

konakladıkları tesisin Covid 19 Güvenli Turizm Sertifikasına sahip olup 
olmadığı ve katılımcıların rezervasyon yaptırmadan önce bu bilgiyi edinip 
edinmedikleri yönündedir. Katılımcıların 17’si “evet”, 2’si “hayır” 
cevabını vermiş ve rezervasyon yaptırmadan önce sadece 6’sı tesisin bu 
sertifikaya sahip olup olmadığı yönünde bilgi edinmiştir.  

Katılımcıların “Tatile gelmeden önce virüs konusunda endişeli 

miydiniz?” sorusuna 7 kişi evet, 11 kişi hayır, 1 kişi biraz cevabını 

verirken, “Tatiliniz sırasında virüs konusunda endişeli misiniz?” sorusuna 
7 kişi evet, 9 kişi hayır, 3 kişi biraz cevabını vermiştir. Burada bazı 

katılımcılar tatil öncesi endişe taşımıyorken tatil sırasında endişesinin 

oluştuğunu (K11, K12, K14, K15, K19), bazıları ise tam tersi şekilde 

başlangıçtaki endişesinin azaldığını/geçtiğini belirtmiştir (K10, K17). K2 
cevabında “…Hastalığı geçirdiğim halde endişeliyim bazen antikor 
oluşmayabiliyormuş ama kayak zevki ve özlemi daha ağır bastı…” 
sözlerine yer vermiştir.  
 Katılımcılar konakladıkları otellerde odalar, toplu alanlar, çalışanlar vb. 

bakımdan Covid 19 önlemlerinin yeterliliğini de değerlendirmişlerdir. 

Katılımcıların dördü dışında diğerleri konakladıkları otelin aldıkları 

önlemleri yeterli bulmuşlardır. Konaklamalarında başta hijyen ve 
dezenfeksiyon önlemleri olmak üzere, alınan önlemleri yeterli bulmayan 

dört katılımcının birisinin güvenli turizm sertifikası olmayan bir otelde 

(K12), diğerlerinin ise (K15, K17, K18) sertifikası olan otellerde 
konakladıkları tespit edilmiştir.    

 Katılımcılara yöneltilen bir diğer soru kayak merkezinde alınan Covid 

19 önlemlerinin yeterliliği konusundaki düşünceleri üzerinedir. İki kişi 

dışında tüm katılımcılar önlemler ile ilgili eleştirilerde bulunmuşlardır. En 
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sık eleştirilenler; mesafe ve maske kurallarına uyulmaması, uzun/kalabalık 

sıralar ve hijyen eksikliğidir. Bazı katılımcılar bunların genel olarak 

yerli/yabancı turistlerin kurallara uymamasına bağlamışlar, bazı 

katılımcılar ise tesisteki ilgili alanların yetersizliği nedeniyle kalabalıkların 

dolayısıyla yakın mesafelerin oluşmasının doğal olduğunu belirtmişlerdir. 
K15’in“İnsanlar dip dibe olmayı önemsemiyor, biran önce kayalım 

derdindeler…” ve K18’in “…öyle kalabalıktı ki sanki Covid yok gibiydi” 

şeklindeki ifadeleri dikkat çekmektedir. Ayrıca katılımcılardan bazıları, 
“giriş sayısı sınırlanabilir”, “yemek alanları arttırılabilir”, 
“telesiyej/teleferik kısmı daha iyi organize edilebilir” şeklinde öneriler de 

getirmişlerdir.  Araştırmacı da gözlemleri sonucunda, kayak merkezinde 
sürekli mesafe ve maske uyarı anonsları yapılmasına ve emniyet güçlerinin 

sözlü uyarılarına rağmen özellikle teleferik ve yiyecek içecek 

kuyruklarında kurallara uyulmadığını tespit etmiştir.  
 

Tablo 3. Kayak merkezinde alınan önlemler ile ilgili görüşler 

İfadeler  Sıklık 
(F) 

Yüzde 
(%) 

Sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor 9 3,6 
Yeme içme alanları yetersiz/çok sıra var 6 2,4 
Teleferik sırası çok uzun/kalabalık 6 2,4 

Gerekli yerlerde maske takılmıyor 6 2,4 

Dezenfektan/kolonya yok 4 1,6 
Lavaboları hijyenik bulmadım  3 1,2 
Yeme içme bölümünü hijyenik bulmadım 2 0,8 
Teleferik kabinlerindeki kişi sayısını fazla buldum 2 0,8 
Kayak ekipmanı kiralama mağazaları kalabalık 2 0,8 
Toplam 40 100 

 
Katılımcıların seyahatleri süresince Covid 19 önlemlerinin yeterliliği 

konusundaki görüşlerinde ise en sık dile getirilen husus; otobüs turu ile 

gelen katılımcıların, otobüsteki yolcuların seyahat sırasında maske 

takmamalarıdır. Mola yerlerindeki önlemleri ise yeterli bulmuşlardır.  
Katılımcıların tümü genel olarak tatillerinden memnun kaldığını ve 

beklentilerinin karşılandığını belirtirken 2’si sadece otellerinden memnun 

kalmadıklarını belirtmiştir. Bunların yanında katılımcıların, müzik yayını 

yapılmaması, eğlence hizmetlerinin yetersizliği, Jandarma konaklama 
kontrolünde karayolunda uzun kuyruklar oluşması nedeniyle saatlere varan 
zaman kayıpları konularında eleştirileri olmuştur.  
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“Covid 19 pandemisi döneminde başka bir tatil yaptınız mı?” şeklinde 

sorulan bir diğer soruya katılımcıların 13’ü evet, 6’sı hayır yanıtını 

vermiştir. Bu kişiler Antalya, Bodrum, Kapadokya, Ürgüp, Alaçatı gibi 
turizm merkezlerine tatile gitmişlerdir. “Bu dönemde tekrar tatil yapacak 

mısınız?” sorusuna ise katılımcıların birisi dışında tümü evet şeklinde 

cevap vermiştir. Planlanan tatil yerleri arasında Erciyes, Erzurum, 
Kartalkaya, Sarıkamış gibi kış turizmi destinasyonları bulunmaktadır. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Covid 19 pandemisi uluslararası turizm hareketlerini neredeyse durma 

noktasına getirmiştir. Turizmin ekonomileri için son derece önemli olduğu 

ülkeler büyük mali kayıplara maruz kalmış (Varadzhakova ve Mendoza, 
2020) ve çeşitli şekillerde hem turizmi canlı tutmaya hem de virüsün 

yayılımını önlemeye çalışmıştır. Türkiye’de bu ülkelerden birisi olarak 

pandemi döneminde, Güvenli Turizm Sertifikası gibi uygulamalar ve 
önlemlerle turizm faaliyetlerini çeşitli şekillerde canlandırmaya 

çabalamıştır. İç turizmin bile birçok kısıtlamalar çerçevesinde ve belirli 
kurallar dahilinde yapılabildiği bir dönemde gerçekleştirilen araştırmada, 

yerli kış/spor turistlerinin pandemi ortamındaki tatil deneyimleri ile ilgili 

görüşleri alınmıştır. 
Kısıtlamalar nedeniyle bunaldıklarını belirten katılımcılar sıklıkla kafa 

dağıtmak, kayak yapma özlemi, kayağı geliştirmek amaçlarıyla tatile 

gelmişlerdir. Katılımcıların birçoğunun Covid 19 virüsünü kapma 

endişesine rağmen kayak yapmaya gelmeleri ve birisi dışında hepsinin 

pandemi ortamında tekrar tatile gitmeyi planlamaları katılımcıların kayak 
sporu tutkusunu ortaya koyduğu söylenebilir. Bazı katılımcıların önlemler 

konusundaki beklentileri doğrultusunda, başlangıçta olmayan endişelerinin 

oluşmasının ya da mevcut endişelerinin azaldığının tespit edilmesinin tatil 
memnuniyeti açısından alınan tedbirlerin önemini ortaya koyan çarpıcı bir 
bulgu olduğu söylenebilir.  

Katılımcıların dördü dışında diğerleri konakladıkları otelin aldıkları 

önlemleri yeterli bulmuşlardır. Önlemleri yeterli bulmayan dört 

katılımcının birisinin güvenli turizm sertifikası olmayan bir otelde, 

diğerlerinin ise sertifikası olan otellerde konaklamaları dikkat çeken bir 

bulgudur. Bu bulgu sertifikaya sahip olan otellerin denetimlerinin etkin 
yapılması ya da sıklaştırılması gerektiğini düşündürmektedir. Nitekim otel 
denetimlerinde, belirli kriterlerde uygunsuzluk tespit edildiğinde önce ihtar 
verilmekte, devamı halinde belge iptaline gidilebilmektedir. Daha çok 

hijyen üzerine eleştiriler olduğu göz önüne alındığında, araştırmanın 
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bulgularının literatürdeki turistlerin beklentilerini ortaya koyan 
araştırmaların bulgularıyla uyumlu olduğu görülmektedir.  

Kayak merkezindeki önlemler konusunda ise en sık ifade edilenler 

mesafe ve maske kurallarına uyulmaması, uzun/kalabalık sıralar ve hijyen 
eksikliğidir. Araştırmada araştırmacı tarafından da, mesafe ve maske uyarı 

anonsları yapılmasına ve görevlilerin uyarılarına rağmen kurallara 

uyulmadığı gözlenmiştir. Katılımcıların bazıları alınan önlemleri yeterli 

bulup, sorunların daha çok insanların kurallara uymamasından 
kaynaklandığını belirtmişlerdir. Ancak kuralların koyulması kadar 

uygulanmasının sağlanmasının da gerektiği ve bu durumun olumsuz kişisel 

sonuçlar yaratabileceği gibi tüm bir destinasyonu da olumsuz 
etkileyebileceği unutulmamalıdır.   

Araştırmada yerli spor turistlerinin görüşlerinden elde edilen bulguların, 
toplum sağlığının oluşturulması ve güvenli bir ortamda turizm faaliyetleri 
gerçekleştirilebilmesi açısından destinasyonun turizm paydaşlarının 

çalışmalarına katkı sağlayacağı söylenebilir. Konaklama, yiyecek- içecek, 

spor tesisleri vb. turizm işletmelerinin, araştırmada kış/spor turistlerinin 
önlemler ile ilgili görüşlerinden hareketle, temiz, hijyenik, insanların çok 

iç içe olmadığı bir ortamda kayak ve tatil yapmalarını sağlamasının önemi 

ortaya çıkmaktadır. 
Her ne kadar alınan önlemler, aşılamalar vb. uygulamalarla Covid 19 

etkisini azaltmış gibi görünüp dünyada büyük ölçüde tedbirler gevşetilse 

de, Dünya Sağlık Örgütü’nce virüsün şiddetli ve bulaşıcı yeni 
varyantlarının çıkma senaryosu da dile getirilmiştir (Euronews, 2022). Bu 
nedenle ulusal ve yerel yöneticilerin ve uygulayıcıların kötü senaryoların 

gerçekleşme ihtimalini göz önünde tutmaları ve tedbiri elden 
bırakmamaları gerektiği söylenebilir.  

Erciyes Kayak Merkezi’nin yakınlığı, pistlerinin güzelliği ve 

fiyatlarının uygunluğu nedenleriyle tercih edildiği tespitinden hareketle; 

bölgede yerel yöneticilerin ve sektör işletmelerinin bu çekicilikleri iyi 
değerlendirmesi ve bunları pazarlama stratejilerinde tutundurma aracı 

olarak kullanması gerektiği söylenebilir. Ayrıca belirtilen eksikliklerin 
giderilmesi ve kurallara uyulmasının sağlanması da turistlerin tercihlerini 
olumlu bir şekilde etkileyebilecektir.   

Araştırma yerli turistler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yeni 

araştırmalarda örnekleme yabancı turistler de eklenebilir ve diğer kış ve 

spor turizmi destinasyonları dahil edilerek ile daha kapsamlı araştırmalar 
yapılması önerilebilir.   
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OTEL YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA ORDU 

TURİZMİNİN MEVCUT DURUMUNUN İNCELENMESİ 

ÖZET 
Ordu doğal kaynakları ve denizle bütünleşik coğrafi konumuyla birçok 

turizm türü için fırsatlara sahip bir destinasyondur. Bu araştırmada otel 

yöneticilerinin bakış açısıyla gelecekte turizm sektörü için umut vaat eden 

Ordu turizminin mevcut durumu değerlendirilmektedir. Bu bağlamda 

Ordu’da faaliyet gösteren 15 otel işletmesinin yöneticisiyle görüşmeler 

yapılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan veriler Maxqda nitel veri 

analizi programında deşifre edilmiş ve içerik analizine tabi tutulmuştur. 

İçerik analizi sürecinde her bir soruda yer alan konu başlıkları dikkate 

alınarak tema ve alt temalar oluşturulmuştur. Araştırma bulguları 

incelendiğinde, otel yöneticileri personel durumu konusunda çoğunluk 

olarak, personel bulmakta zorlandıklarını ve buldukları personellerin 

kalifiye olmadığını dile getirmişlerdir. Otel yöneticileri genel olarak yerel 

halkın turizmin gelişimini desteklediğini, Ordu’nun turizmde en önemli 

yanının doğal güzellikleri olduğunu, Ordu’da turizm sektörüyle ilgili en 
büyük sorunun tanıtım eksikliği ve ürün çeşitlendirememe olduğunu ifade 

etmişlerdir. Otel yöneticileri doluluk oranıyla ilgili yaz mevsiminde 

doluluk oranının yüksek ancak diğer mevsimlerde oldukça düşük (%20-30) 
olduğunu, Ordu’yu ziyaret eden turistlerin daha çok Arap turistler 

olduğunu ve mevcut turizm plan ve stratejilerin doğruluğu noktasında 

kararsız olduklarını ifade etmişlerdir. Otel yöneticileri Ordu’nun sırasıyla, 

spor turizmi, kültür turizmi ve yayla turizmine ağırlık vermesi gerektiğini 
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belirtmişlerdir. Araştırmada otel yöneticileriyle en fazla istişaresi yapılan 

husus Ordu’nun turizm sorunları olduğu tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Ordu, turizm, konaklama, otel, otel yöneticisi. 
 

EXAMINATION OF THE CURRENT STATE OF ORDU 
TOURISM FROM THE POINT OF VIEW OF HOTEL 

MANAGERS 

ABSTRACT 
Ordu is a destination with opportunities for many types of tourism with its 
natural resources and geographical location integrated with the sea. In this 
research, the current situation of Ordu tourism, which is promising for the 
tourism sector in the future from the point of view of hotel managers, is 
evaluated. In this context, interviews were conducted with the managers of 
15 hotel enterprises operating in Ordu. The data collected within the scope 
of the research were deciphered in the Maxqda qualitative data analysis 
program and subjected to content analysis. In the content analysis process, 
themes and sub-themes were created by considering the subject headings 
in each question. When the research findings were examined, the majority 
of hotel managers stated that they had difficulty finding staff and that the 
staff they found were not qualified. The hotel managers stated that the local 
people generally support the development of tourism, that the most 
important aspect of Ordu in tourism is its natural beauties, and that the 
biggest problem related to the tourism sector in Ordu is the lack of 
promotion and the inability to diversify products. Hotel managers stated 
that the occupancy rate is high in the summer season, but quite low in other 
seasons (20-30%), the tourists visiting Ordu are mostly Arab tourists and 
that they are undecided about the accuracy of existing tourism plans and 
strategies. Hotel managers stated that Ordu should focus on sports tourism, 
cultural tourism, and highland tourism, respectively. In the research, it has 
been determined that the most consulted issue with hotel managers is 
Ordu's tourism problems. 
Keywords: Ordu, tourism, accomodation, hotel, hotel manager. 
 

1. GİRİŞ 
Turizm, ekonomik ve kültürel bir aktivitedir. Bundan dolayı kültür, en 

önemli turistik çekim unsurlarından biri konumundadır. Bölgede sadece 
güneş ve denizin mevcut olması turizm faaliyetinin kendiliğinden 

geliştirmeyeceği gerçeği Türkiye’de yeni fark edilmeye başlanmıştır. 

Bölgedeki doğa ve kültür malzemelerinin pazarlanması ve iyi bir hizmet 
kültürü, destinasyon gelişimine katkıda bulunmaktadır (Öztaş ve 

Karabulut, 2007). Destinasyonların etkili şekilde yönetilmesinde paydaşlar 
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arası (kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları) ilişkilerin rolü 

oldukça fazladır (İnanır, 2019). 
Destinasyon turizm için büyük öneme sahipken turizm faaliyetinde 

bulunmak adına gelen turistler de destinasyon açısından kıymetlidir. 
Turistler, ziyaret ettikleri yerlerde alışveriş, spor, eğlence, konaklama gibi 
pek çok faaliyeti gerçekleştirmek için para harcamakta ve bölgenin 

gelişimine katkıda bulunacak olan ekonomik girdiyi sağlamaktadır 

(Yamaç, 2015). Bölgeye sağlanan ekonomik girdideki sürdürülebilirlik ise 
ancak turistik ürün çeşitlendirmesinde bulunarak mümkün olmaktadır. Bu 

durum 12 ay boyunca ekonomik sürdürülebilirlik imkanı vermektedir 

(Cömert ve Özkaya, 2014). 
Bu araştırmada Ordu turizmi otel yöneticilerinin bakış açısıyla 

irdelenmektedir. Şehirde turizmin gelişiminden, altyapısı, planlama 

sorunları, turizmde enler, personel durumu gibi birçok mevcut durumu 

açığa çıkartacak olan sorular üzerinden turizm sektörünün yapısı ve mevcut 

durumu değerlendirilmiştir.  
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Ordu ili hem doğal güzellikleri hem de tarihi ve kültürel zenginlikleriyle 

yüksek bir turizm potansiyeline sahiptir. Son yıllarda Karadeniz Bölgesi’ne 

özellikle Arap ülkelerinden pek çok turist gelmektedir. Gelen turistlerin 

önemli bir kısmı da Ordu ilini ziyaret etmektedir. 2015 yılında faaliyete 

giren Ordu-Giresun Havalimanı Arap ülkelerinden gelen turist artışının en 

önemli etkenlerden biri olmuştur (Sezer, 2017). 2019 yılında bir önceki yıla 

göre toplam turist sayısında artış gösteren Ordu turizmi, 1 milyon turist 
sınırına yaklaşmıştır. Ancak 2020 yılında ortaya çıkan pandeminin de 
etkisiyle düşüş eğilimi göstermektedir. 

2010’lu yıllardan itibaren Ordu, il ekonomisindeki girdiyi artırmak 

amacıyla turizme yapılan çalıştay ve planlamalar dahilinde yönelmiştir. Bu 

amaçla farkındalığın artması için turizm olanaklarının tanıtımına yönelik 

çalışmalar gerçekleştirmektedir. Ordu ilindeki konaklama işletmelerinin 

maliyetlerini düşürebilmesi ise gelen turist sayısı ve kaldıkları gün 

miktarıyla doğrudan orantılıdır (Cinel vd., 2018). Ordu ili genelinde 50 
civarında konaklama işletmesi bulunmaktadır. Yatak kapasitesi olarak 

bakıldığında günlük 4000 kişiden fazla turiste konaklama imkânı 

sunabilmektedir.  
Karadeniz iklim şartları nedeniyle kitle turizminden kısa süre 

yararlanabilen Ordu ili için ekoturizm, bölgeye düzenli turist çekebilmek 

adına önemli bir yere sahiptir (Güler, 2021). Fatsa ilçesinde yer alan 

Kabakdağ Köyü, organik tarım sertifikalı ürünlerin üretiminin yapıldığı bir 

ekoturizm köyüdür. Köyde aynı zamanda gelen turistlerin 
konaklayabilmesi için otantik evler bulunmaktadır. Bir diğer ekoturizm 
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kapsamında tarımın yapıldığı yer ise Kayabaşı Mahallesidir. Gelen 

ziyaretçilerin konaklaması için 40 yatak kapasiteli tesis bulunmaktadır 

(Karadeniz vd., 2018). Doğa içinde dinlenip konaklamak isteyen misafirler 
için de Çınarsuyu ve Ulugöl Tabiat Parkları ile Çambaşı Kış Sporları ve 

Kayak Merkezinde bungalovda konaklama hizmeti verilmektedir. Ücretsiz 

pek çok kamp alanı bulunurken; Üçer Kamping, Gölge Kamping, İkizler 

Kamping, Yalı Piknik Camping, Gülen Bungalov Kamping, Ulugöl Tabiat 
Parkı, Çınarsuyu Kamping ve Mesire Alanı, Layla Aile Camping kamp 

alanları ücretli olarak tesis kullanım imkanı vermektedir (Güler, 2021). 
Bu araştırma Ordu özelinde gerçekleştirilmiştir. Alanyazında Ordu ve 

ilçeleriyle ilgili yapılan bazı araştırmalar bu bölümde amaç ve sonuç 

ilişkilendirmesi bağlamında ele alınmaktadır. Sezer (2017) Ortadoğu ve 

Arap ülkelerinden gelen ve son yıllarda giderek artan Müslüman turistler 

için Ordu ilindeki konaklama işletmelerinin helâl turizm açısından 

değerlendirmesini yapmıştır. Araştırma kapsamında 49 konaklama 

işletmesiyle görüşülmüş ve Ordu ilinde helâl turizm konsepti uygulaması 

bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak mescit gibi ortak ibadet 

alanlarının yer alması, misafirlere seccade ve Kur’an-ı Kerim verilebilmesi 

ve Ramazan ayında iftar ve sahur menülerinin oluşturulması gibi helal 

turizmin gerektirdiği pek çok kriterin karşılandığı tespit edilmiştir.  
Akyurt (2019) çalışmasında Ordu ilindeki turizm alanlarından 

hangilerinin turistik yönden daha önemli olduğunun tespit etmeyi 
amaçlamıştır. Bu doğrultuda il genelinde talep gören 20 turistik alan 
belirlenmiş ve hangisinin daha önemli olduğu 4 kritere göre (alışveriş ve 

gezi, ulaşım, eğlence ve dinlenme, kültürel ve tarihi) belirlenmeye 

çalışılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda, Boztepe ve Çambaşı 

Yaylası’nın en önemli iki turistik destinasyon olduğu belirtilmiştir. Çokal 

ve Demirel (2021) çalışmalarında sakin şehir Perşembe’de bulunan 

paydaşların sakin şehir olunduktan sonra bu konsepte yönelik görüşlerinin 

ve turizme sağlayabileceği katkılara yönelik beklentilerinin tespit etmeye 

çalışmışlardır. Paydaşlar için sakin şehir olmak olumsuz karşılanmaktadır. 

Perşembe’yi sakın şehir yapan bazı unsurların ilçenin geri kalmasına neden 

olduğu düşünülmektedir. Buna örnek olarak Ordu’yu çevredeki diğer illere 

bağlayan yeni çevre yolunun faaliyete girmesiyle Perşembe’deki sahil 

yolunun atıl durumda kalması gösterilmektedir. Esnaf ve taksi şoförlerinin 

yeterli kazanç elde edemediklerini belirtmekle beraber bu sıkıntıya çözüm 

olarak turizmi öne çıkarmaktadır. Turizme yönelik yatırım ve tanıtımın 

yapılması gerektiği görüşü hakimken yerel yönetimlerin bu konuda gerekli 

çabayı göstermediği fikri ön plandadır.  
Kara vd. (2021) kış turizminin Ordu ilindeki yerel kalkınmayı nasıl 

etkilediğini tespit etmek için 24 katılımcıyla gerçekleştirdiği çalışmada 

Ordu ilinin kış turizmi açısından çekicilikleri bulunmasına rağmen 



1042 

uluslararası anlamda bilinirliliğin düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır. Güler 

(2021) turizmin on iki aya yayılması ve bölgesel kalkınmayı sağlamak 

amacıyla Ordu ilinin ekoturizm olanaklarını tespit etmiştir. Ekoturizm 

değerleri matrisine göre bölgede özellikle yayla turizmi olmak üzere 

ekoturizm türlerinin büyük bir kısmının yapılabildiği sonucuna varılmıştır. 

Atabeyoğlu vd. (2017) Ordu ilindeki Kurul Kalesi'nin turizm ve 

rekreasyonel potansiyelini araştırmışlardır. Potansiyelin hesaplanmasında 

Gülez Yöntemi ve SWOT analizi kullanılmıştır. Kalenin rekreasyonel 

potansiyeli ise %55 düzeyinde uygun olarak tespit edilmiştir. 

3. YÖNTEM 
Ordu ilinin turizm değerlendirilmesinin yapıldığı bu araştırmada nitel 

yöntem kullanılmıştır. “Ordu ili otel yöneticileri Ordu turizmi hakkında ne 

düşünmektedir?” sorusu araştırma probleminin temelini oluşturmaktadır. 
Bu bağlamda araştırmada otel yöneticilerine şu sorular yöneltilmiştir; 

 Ordu hangi turizm türünde yoğunlaşmalıdır? 
 Otel doluluk oranınız nedir? 
 Ordu ilini ziyaret eden turist profili nasıldır? 
 Ordu turizminde olumsuz gördüğünüz durumlar nelerdir? 
 Ordu turizminde olumlu gördüğünüz durumlar nelerdir?  
 Yerel yönetimlerin turizme katkısı hangi düzeydedir?  
 Ordu halkının turizme bakış açısı nasıl? 
 Turizm personeli kaynağı nasıl? 
Araştırma soruları belirlenirken turizm sektöründe temel unsurlar ve 

alan uzmanlarının görüşleri dikkate alınmıştır. Araştırma deseni olarak 

katılımcıların deneyimlerinden faydalanıldığı için olgubilim araştırma 

deseni kullanılmıştır. Araştırmada belirlenen fenomen Ordu ili turizminin 
genel durumudur. Fenomen hakkında bilgi sahibi olanlar ise otel 

yöneticileridir. Zira Ordu ilinin turizm açısından durum tespitinin 

yapılabilmesi için en uygun araştırma deseni betimleyici fenomenolojidir.  
Araştırma veri toplama sürecinde görüşme gerçekleştirilmiştir. Nitel 

araştırmalarda veri toplama yöntemlerinden biri olan görüşme tekniği bu 

araştırmada kullanılmıştır. Sorular önceden belirlendiği için yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniğinden faydalanılmıştır. Görüşmeler otel 

yöneticilerinden randevu alınarak yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Görüşme 

verileri otel yöneticilerinden izin alınarak kaydedilmiş ve daha sonra 

deşifre edilmiştir. Görüşme süreleri yaklaşık 45 dakika sürmüştür. 

Görüşme yapılan otel yöneticilerinin gönüllü olmasına özen gösterilmiştir. 
Otel yöneticileri belirlenirken ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Ordu ili turizm sektörünün mevcut durumunu açıklamada otel 

yöneticileriyle görüşülmesinin daha belirgin sonuçlar vereceği kanaatine 
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varılmıştır. Bu bağlamda araştırmada toplam 15 kişi ile görüşme 

gerçekleştirilmiştir.   
Görüşmelerden elde edilen veriler Maxqda nitel araştırma programında 

tema ve alt temalara ayrıştırılmıştır. Temaların belirlenmesi sürecinde 

araştırma soruları dikkate alınarak hareket edilmiş ve tümdengelimsel bir 

yöntemden faydalanılmıştır. Veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik 

analizi süreci istatistik programı kullanılarak görselleştirilmiştir. Verilerin 

geçerlilik ve güvenirliğinin belirlenmesinde inandırıcılık, aktarılabilirlik, 

tutarlılık ve teyit edilebilirlik gibi unsurlar (Merriam, 2018) dikkate 

alınmıştır. Araştırma verilerinin anlamlı ve tutarlı ilerlediği ve 
genellenebilir olduğu ifade edilebilir. Ayrıca veriler olduğu gibi 

yansıtılarak varsayım ve önyargı oluşturulmadan raporlanmış ve 

güvenilirlik sağlanmıştır. Araştırmada görüşülen katılımcılar K1, K2, K3, 

K4 … şeklinde adlandırılarak kullanılmıştır.  

4. BULGULAR 
Araştırmada öncelikle görüşme yapılan otel yöneticilerin demografik 

özelliklerine yer verilmiştir. Araştırmaya toplam 15 otel yöneticisi 

katılmıştır. Otel yöneticilerinin demografik özellikleri Tablo 1’de detaylı 

olarak gösterilmektedir.  

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Katılımcı Görevi Cinsiyet Yaş 

Medeni 
Durum 

Gelir 
Algısı 

Önceki 

Mesleği Eğitim Deneyim 

K1 
Otel 

sahibi 
Erkek 56 Evli İyi 

Makine 
teknisyeni 

Lise 12 yıl 

K2 
Genel 
müdür 

Kadın 42 Evli Orta Muhasebe Lise 9 yıl 

K3 
Genel 
müdür 

Kadın  52 Bekar  Orta  Turizm  Ön lisans  33 yıl 

K4 
Genel 
müdür 

Erkek  52 Evli  Orta  
Emekli 
asker  

Lise  6 yıl  

K5 
Otel 

sahibi 
Erkek  66 Evli  Düşük  

Serbest 
meslek 

Ortaokul 15 yıl 

K6 
Otel 

sahibi  
Erkek  37 Bekar  Orta  Turizm   Lise  20 yıl  

K7 
Otel 

sahibi  
Erkek  55 Evli  Orta  İşletme  Ortaokul 30 yıl 

K8 
Genel 
müdür 

Yrd.  
Erkek  35 Bekar  Orta  Muhasebe Lisans  4 yıl 

K9 
Genel 
müdür 

Erkek  25 Bekar  Orta  Yönetim  Ön lisans 6 yıl 

K10 
Genel 
müdür 

Erkek  45 Evli  Orta  Mobilya  Lise  4 yıl 

K11 
Otel 

sahibi  
Erkek  68 Evli  Orta  

Serbest 
meslek 

Ortaokul  10 yıl 

K12 
Genel 
müdür 

Erkek  49 Evli  İyi  Turizm  Lisans  33 yıl 

K13 
Genel 
müdür 

Erkek  47 Evli  Orta  Turizm  Ön lisans 19 yıl 

K14 
Genel 
müdür 

Kadın  36 Evli  İyi  Bankacılık  Lisans 3 yıl 

K15 
Genel 
müdür 

Erkek  49 Evli  İyi  Turizm  Ön lisans  30 yıl 
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Araştırma kapsamında kelime frekans analizi uygulanmıştır. Kelime 

frekansından minimum karakter sayısı 4 olarak belirlenmiştir. Ayrıca 

sondan eklemeli olan ancak aynı anlamı içeren kelimelerin birleştirilmesi 

yoluna gidilmiştir. Diğer taraftan bağlaç vb. anlam ifade etmeyen kelimeler 
araştırmadan çıkartılmıştır. Elde edilen kelime bulut Şekil 1’de detaylı 

olarak gösterilmektedir. 

Şekil 1: Kelime Bulutu Sonuçları 

 

Araştırmada toplam 613 sözcük sayısı ve 3282 sözcük frekansı elde 
edilmiştir. Kelime bulutunda en sık kullanılan kelime; 153 kelimeyle 

“turizm” olmuştur. Bu kelimeyi Ordu (95), otel (55) ve personel (22) 

kelimeleri takip etmektedir. Araştırmanın otel yöneticileri üzerinden 

ilerlemesi, turizm sektörü bağlamında ele alınmış olması ve Ordu özelinde 

gerçekleşmesi kelime bulutunda ilgili kelimelerin daha baskın çıkmasını 

sağlamıştır. Araştırmada ikinci olarak kod-alt kod-teori modeli 
gerçekleştirilmiştir. Her bir ana temeya yönelik yapılan bu analizler 

sırasıyla şekiller yardımıyla sunulmaktadır. Şekil 2’de otel 
yöneticilerininin personel durumuna ilişkin görüşleri sonucu elde edilen 

bulgulara yer verilmiştir. 
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Şekil 2: Personel Durumuna İlişkin Kod-Alt Kod-Teori Modeli 

 
Araştırmada otel yöneticilerinin; yerel halkın turizme bakış açısı ve 

sorunlar ana temasına ilişkin görüşlerini açıklamakta olan bulgulara Şekil 

3’te verilmektedir. 
 

Şekil 3: Yerel Halkın Bakış Açısı ve Sorunlara İlişkin Kod-Alt Kod-Teori Modeli 
 

 

Araştırmada otel yöneticilerinin; Ordu turizminin olumlu yönleri ana 

temasına ilişkin görüşlerini açıklamakta olan bulgulara Şekil 4’te 

verilmektedir. 
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Şekil 4: Ordu Turizminin Olumlu Yönlerine İlişkin Kod-Alt Kod-Teori 
Modeli 

 
Araştırmada otel yöneticilerinin; yerel yönetimlerin destek durumu ana 

temasına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 10 

görüş yerel yönetimlerin desteğinin yetersiz olduğunu veya destek 

vermediklerini ve 7 görüş ise yerel yönetimlerin gerekli desteği 

sağladıklarını ifade etmektedir. Araştırmada otel yöneticilerinin; Ordu 

turizminin sorunları ana temasına ilişkin görüşlerini açıklamakta olan 

bulgular Şekil 5’te verilmektedir. 
 

Şekil 5: Ordu Turizminin Sorunlarına İlişkin Kod-Alt Kod-Teori Modeli 

 
 
Araştırmada otel yöneticilerinin otellerinin doluluk oranlarına ilişkin 

görüşleri incelenmiştir. Buna göre genel itibariyle Ordu ilinde doluluk 

oranı hakkında iki görüş %30 ve iki görüş de %80-100 aralığında 

şeklindedir. 11 katılımcı yaz mevsiminde otel doluluk oranlarının %80-100 
arasında olduğunu ifade etmektedirler. Diğer mevsimlerde ise 

katılımcılardan 8’i doluluk oranının %30-50 arasında, iki katılımcı %20-30 
aralığında, birisi %5-10 ve birisi de %70-80 aralığında olduğunu ifade 

etmektedir. Ordu ilini ziyaret eden turistlerin profillerine yönelik otel 

yöneticilerinin görüşleri incelendiğinde, 7’si Arap turistlerin 

yoğunluğundan bahsederken, 3’ü de yerli turistlerin özellikle yaz 

mevsimlerinde yoğunluğundan bahsetmektedirler.  
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Otel yöneticilerinin Ordu turizminin planlamasına yönelik görüşleri 

incelendiğinde, tesislerin yetersiz olduğunu, yeni pazarlama faaliyetlerine 

ihtiyaç duyulduğunu ve mevcut turizm planlamasının uygun olduğunu 

belirten birer görüş bulunmaktadır. Diğer otel yöneticileri ise bu konuda bir 

görüş belirtmek istemediklerini dile getirmişlerdir. Araştırmada son olarak 

otel yöneticilerinin; Ordu’da hangi turizm türüne ağırlık verilmesi 

gerektiğine ilişkin görüşleri Şekil 6’da verilmektedir. 
 

Şekil 6: Turizm Türüne İlişkin Kod-Alt Kod-Teori Modeli 

 
Ordu turizminin mevcut durumunu değerlendirmek üzere otel 

yöneticileriyle yapılan görüşmelerle ilgili son olarak belge portresi 

oluşturulmuştur. Belge portresi Şekil 7’de detaylı olarak verilmektedir.  

Şekil 7: Turizm Türüne İlişkin Ana Temalara Yönelik Belge Portresi 

 

Belge portresinde her bir ana tema farklı renklerle gösterilmektedir. Her 

bir ana tema hakkında görüşmelerin uzunluğu ile kare kutucukların sayısı 
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da aynı orantıdadır. Bu bağlamda araştırmada en fazla konu olan tema Ordu 

ilinin turizm bağlamında sorunları olmuştur. Bu temayı turizm türleri 

izlemiştir. Üçüncü sırada ise yerel yönetimlerin destek durumları hakkında 

yapılan istişare yer almaktadır. En az konuşulan husus ise Ordu ilinde 

turizmin olumlu yönleri olmuştur.  
 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Araştırma bulguları incelendiğinde işletmelerin büyük çoğunluğu 

personel sıkıntısı yaşamaktadır. İşletmeler ya personel bulamamakta ya da 

bulunan personelin kendini geliştirmemiş olmasından şikâyet etmektedir. 
Katılımcıların bir kısmı Ordu halkının turizme bakış açılarının iyi 

olmadığını, çevre dokusu ve fiyat artışı konularında kaygılarının olduğunu 

belirtirken diğer kısmının ise şehir gelişimi açısından katkısı olacağını ve 

yerel halkın turistlere karşı misafirperver olduğunu ifade etmiştir. 

Katılımcıların bu konuda bir fikir birliğine sahip olmadığı görülmektedir. 
Aynı fikir ayrılığı yerel yönetimlerin desteği konusunda da ortaya çıkmakta 

önemli bir kısım yerel yönetimlerden yeterli desteği gördüklerini 

belirtirken diğer kısım ise yeterince destek görmediklerini ifade etmektedir. 

Ordu turizminin avantajları konusunda katılımcıların büyük çoğunluğu 

Ordu’nun sahip olduğu doğal güzellikleri ifade etmektedir. Buna diğer 

katılımcıların dile getirdikleri Boztepe, Yason Burnu ve Perşembe 

koylarını da eklemek mümkün olmaktadır. Ordu turizminin sorunlarına 
gelindiğinde yerel yönetimlerden yeterli desteği görememek, tanıtım 

eksikliği, altyapı eksikliği, hizmet ve pazarlama yetersizliği katılımcıların 

en çok bahsettikleri konular olmaktadır. Otel yöneticilerine hangi turizm 

türüne ağırlık verilmesinin Ordu turizmi açısından yararlı olacağına ilişkin 

soruda ise spor, kültür ve yayla turizmi ön plana çıkmaktadır. 
Araştırmada yöneltilen sorulara verilen cevaplar doğrultusunda en 

büyük problemin kış aylarında düşen otel doluluk oranları olduğu 

görülmektedir. Buna çözüm olarak öne sürülen turizm türlerinin aktif 

olarak kullanabilmesi için yerel yönetimlerin ilgili alanlardaki altyapı 

eksikliklerini gidermesi gerekmektedir. Aynı zamanda yerel yönetimlerin 

tanıtım ve pazarlama konusuna daha fazla ağırlık vererek doğal güzellikleri 

ön plana çıkarması önem arz etmektedir. Bunun dışında yerel halkı turizm 

konusunda bilinçlendirmek ve bilgilendirmek yine yerel yönetimlerin 

öncelik vermesi gereken diğer bir konudur. Doluluk oranları dışındaki bir 

diğer problem ise personel bulmadaki sıkıntılardır. Ancak bu durum 
işletmelerin fiyat ve çalışma şartlarındaki sorunlarından mı yoksa 

bölgedeki eğitim eksikliğinden mi kaynaklandığı işletme yöneticileri 

tarafından sorgulanmalıdır. 
Çalışma zaman kısıtı nedeniyle Ordu’daki tüm otel işletmeleriyle 

gerçekleştirilememiştir. Ordu turizminin diğer paydaşlarının da dahil 
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olduğu daha kapsamlı bir çalışma yapılarak genel durum hakkında daha 

detaylı bir analiz yapmak mümkün olacaktır. Ayrıca araştırma sonucunda 

ortaya çıkan personel bulma sıkıntısının başka bir çalışmada ele alınarak 

bu duruma sebep olan etkenlerin ortaya çıkarılması faydalı olacaktır.  
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ÖZET 
Covid-19 dünyanın birçok ülkesi gibi ülkemizde de hayatı sosyal ve 

ekonomik yönden olumsuz etkisi altına almıştır. Turizm endüstrisi diğer 

endüstrilere kıyasla pandemiden daha fazla etkilenmiştir. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Türkiye'de turizm çalışanlarından ziyaretçilere kadar uzanan 

'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı bu kapsamda tüm ziyaretçilerin 

tatil yapabilmesi için bir dizi önlem alarak hayata geçirmiştir. Güvenlik 

ihtiyacının ön planda tutulduğu bu yaklaşımla, turistik tüketicilerin güvenli 

turizme yönelik alanların sağlanması turistik tüketicilerin güvenlik 

ihtiyacını karşılamış olacaktır.  Özellikle yeni normal sürecinde, güvenli 

turizme yönelik işletmelerin tedarik ettikleri imkanlar doğrultusunda alınan 

güvenli turizm sertifikasına yönelik tüketicinin algısı merak 
uyandırmaktadır. Bu çalışmanın amacı turistik tüketicilerin Covid-19 
pandemisi sürecinde ortaya çıkan kısıtlamalar ve düzenlemeler 

çerçevesinde güvenli turizm sertifikası algılarının ortaya konulmasıdır. 
Elde edilen bulgular ışığında, değişen koşullar neticesinde, yeni normal 
sürecinde turistik tüketicilerin güvenli turizm sertifikasına önem verdikleri 

ancak tatil planlama süreçlerinde işletmelerin bu belgelere sahip olma 

durumunu araştırmadıkları tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Turizm, güvenli turizm, covid-19. 

A RESEARCH TO MEASURE THE SAFE TOURISM 
CERTIFICATE PERCEPTIONS OF TOURISTIC CONSUMERS 

ABSTRACT 
Like many countries in the world, Covid-19 has negatively affected life in 
our country, both socially and economically. The tourism industry has been 
more affected by the pandemic than any other industry. The Ministry of 

mailto:yusufaymankuy@gmail.com
mailto:hulyaeraslan@harran.edu.tr
mailto:onureraslan@harran.edu.tr
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Culture and Tourism has implemented the 'Safe Tourism Certification 
Program', which extends from tourism workers to visitors in Turkey, by 
taking a series of measures so that all visitors can have a holiday. With this 
approach, in which the need for security is prioritized, the provision of safe 
tourism-oriented areas for touristic consumers will meet the security needs 
of touristic consumers. Especially in the new normal process, the 
consumer's perception of the safe tourism certificate, which is obtained in 
line with the opportunities provided by the enterprises for safe tourism, 
arouses curiosity. The aim of this study is to reveal the perception of safe 
tourism certificates of touristic consumers within the framework of the 
restrictions and regulations that emerged during the Covid-19 pandemic 
process. In the light of the findings, it has been determined that as a result 
of the changing conditions, touristic consumers attach importance to the 
safe tourism certificate in the new normal process, but the enterprises do 
not investigate the situation of having these documents in the holiday 
planning processes. 
Keywords: Tourism, safe tourism, covid-19. 

1. GİRİŞ 
Turizm talebinin ve turist davranışlarının elastik özellikleri nedeniyle, 

küresel çapta yaşanan hadiselerden çok çabuk etkilenebilmektedirler. 
Covid-19 salgınıyla birlikte turizm endüstrisinde ortaya çıkan bilinmezlik 

turizm arzının turist ile olan ilişkisinde de bazı bilinmezliklerin meydana 
gelmesine neden olmuştur (Gümüş ve Hacıevliyagil, 2020). Yaşanan bu 

durum, talebin düşmesine neden olurken, turist davranışlarının da nasıl 

olacağı araştırma konusu olmuştur. 
Tüketiciler, harcama türlerini değiştirerek paralarını turistik tüketimden 

yana değil de güvenlik amaçlı tüketime doğru yönelmişlerdir (Çevik, 

2020). Güven endeksinde yaşanan negatif etki sonucu işsizlik başta olmak 

üzere birtakım ekonomik sorunlar meydana gelmiş ve alım gücü 

azaltmıştır. Ortaya çıkan olumsuz sonuçların da turistlerin seyahat 

motivasyonlarını etkisi altına alması olasıdır. Motivasyonu anlamak için 

ihtiyaçlara bakılması gerektiğini öne süren Abraham Maslow, teorisinde 

kişisel ihtiyaçları, önem sıralarına göre hiyerarşik olarak sıralamıştır. 

Bunlar; fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar, saygınlık 

ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır (Asanbekova, 2007). Fakat 

dünyayı etkisi altına alan salgının sonuçları neticesinde kişilerin güvenlik 

ihtiyacının, fizyolojik ihtiyaçlar gibi ilk sırada yer alarak önem sırasını 

değiştirdiği görülmektedir. 
Araştırmanın amacı, turistik tüketicilerin Covid-19 salgını sürecinde 

ortaya çıkan kısıtlamalar ve düzenlemeler çerçevesinde güvenli turizm 

sertifikası algılarının tespit edilmesidir. Araştırmanın ilk bölümü literatür 

araştırmasından, ikinci bölüm ise anket yöntemi ile elde edilen verilerin 
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analizi, sonuç ve önerilerden oluşmaktadır. Araştırma, güvenli turizm 

bağlamında geliştirilen uygulamaların, küresel salgın nedeniyle 
tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılama düzeyinin 

belirlenmesi ve gelecekte yapılacak araştırmalara ve sürece yön vermesi 

açısından güncel bir yaklaşım olması nedeniyle önem arz etmektedir. 
 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Güvenli Turizm 

Çin’in Vuhan şehrinde 2019 yılında meydana gelen Covid-19 salgını 

dünya çapında etkiye neden olmuş ve etkisi tam anlamıyla sona ermemiştir. 

Turizm işletmelerin faaliyetlerine devam edebilmesi için hem turistlere 

hem de sektör çalışanlarına güvenli alanlar tedarik edilmesi zorunluluğu 

ortaya çıkmıştır (Türkmendağ, Erdem ve Akyürek, 2021). 
Dünyayı etkileyen salgın süreci, turizme yönelik talepte ani düşüşlere 

neden olmuş ve turistlerin seyahat davranışları açısından da birçok 

öngörülemez tehditlere neden olmuştur (Nazneen, Hung ve Ud Din, 2020).  
Küresel salgın sürecinin, turist davranışlarına etki yarattığı 

görülmektedir. Tüketici satın alma davranışları, algılanan sağlık ve 

güvenlik riskleri, kazanç, maliyetlerdeki dalgalanmalar, tüketim limitleri 

gibi bazı etkenlere bağlıdır. Salgın sürecinde sağlık ve güvenlik algısı 

farklılaşmış, piyasalarda bazı negatif ekonomik etkiler oluşmuş, tüketim 

limitleri farklılaşarak maliyetlerin artmasına neden olmuştur ve kişilerin 

hastalıklara yakalanma ve hastanede olabileceklere karşı hissettikleri korku 

da satın alma motivasyonlarını değiştirmektedir (Aydın ve Doğan, 2020). 

Salgın dönemini minimum kayıpla geçirmek için uğraşan ülkeler çözüm 

arayışına girişmişlerdir. Yapılan arayışlar neticesinde ülkemizde de 

“Güvenli Turizm Sertifikası” uygulamasına geçilmiştir. Güvenli turizm 

sertifikasına sahip işletmeler, sertifikayı aldığına dair logo veya işaretleri 

tüm turistlerin ve iş görenlerin görebileceği alanlara koyarak ve turistlerin 
belgede yer alan kare kod aracılığıyla işletmeye ait tüm denetim bilgilerine 
erişimini sağlamaktadır (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, 

2022). Böylelikle turizm işletmeleri turistlere ve iş görenlere güvenli bir 

ortam sağlayarak, sahip olduğu belgeyi tanıtım ve pazarlama 

faaliyetlerinde de kullanabilmektedir (Yazıcı Ayyıldız, 2020). 
Yerli literatürde yapılan araştırmalarda, ülkemizde turizm faaliyetlerine 

katılan turistlerin güvenli turizm sertifikası almış işletmelere karşı daha çok 

güven duydukları görülmüştür (Yazıcı Ayyıldız, 2020; Dündar vd., 2020; 

Eşitti ve Özdemir, 2020). Eşitti ve Özdemir (2020) tarafından 

Çanakkale’de sertifika sahibi konaklama tesislerinin güvenli turizm 

sertifikasyon programı çerçevesinde kriz yönetimine ve sürdürülebilirliğe 

yönelik tutumlarını incelenmiştir. Güvenli turizm sertifikasına sahip olan 
tesislerdeki iş görenlerin kendilerini daha güvende hissettikleri ve tesiste 
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konaklayan turistlerin kaldıkları süreci daha güvenilir şekilde geçirdiklerini 
algıladıkları tespit edilmiştir. Kılıç (2021) tarafından T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın salgın sürecinde “Güvenli Turizm Sertifikasyon” 

programının kriz yönetimi çerçevesinde sonuçlarını incelenmiştir. Türkiye 

turizm endüstrisinin güvenilirliğini ve kriz iletişimini etkin biçimde 

yönettiği görülmüş ve bu sayede turizm endüstrisi dünya çapında ülkelerin 
güvenlerini elde etmiştir. Kriz ortamlarında turist davranışları 

incelendiğinde, kişilerin seyahatlerinden tamamen vazgeçmedikleri ancak 

harcamalarını azalttıkları, daha hesaplı turizm destinasyonlarına gittikleri, 
tatilde geçirilen zamanlarını azalttıkları, daha uygun hizmetler aldıkları ve 

kendilerine yakın yerleri daha çok seçtikleri tespit edilmiştir (Wen, Huimin 

ve Kavanaugh, 2005; Çetinkaya, Yağmur ve Altunel, 2020). Kıvılcım 

(2021) tarafından Artvin’deki tur planlayan seyahat acentelerinin, güvenli 

tatil imkanı olarak izole turizm hizmetleri sunabilecek potansiyelleri 
incelenmiştir. Seyahat acentelerinin, turistler için güvenli bir tatil ve izole 
turizm hizmeti sunacak potansiyelinin olduğu, destinasyon ve tesislerin 
faaliyetler açısından yeterli olduğu ve yöneticilerin hizmet için hazır 

bulundukları görülmüştür. Çetinkaya ve ark. (2020) tarafından ülkemizde 

salgın sürecinde seyahat risk algısı ve hijyen güvenlik algısı incelenmiştir. 

Araştırmaya katılan turistlerin Covid-19 salgınıyla birlikte seyahat riski ve 
hijyen güvenlik algılarına yönelik aritmetik ortalamalarının yüksek olduğu 
ve bu algıların demografik bilgilere göre de değişim göstermediği tespit 

edilmiştir. Alaeddinoğlu ve Rol (2020) tarafından turizm ve salgınlar 

arasındaki ilişkiler ve yaşanmış dünyayı etkileyen salgınların turizmde 
sebep olduğu krizler ve çözüm yöntemleri incelenmiştir. Salgın 

süreçlerinde turistlerin tatil bakış açılarının büyük oranda değişim 

gösterdiği tespit edilmiştir. Aydın ve Doğan (2020) tarafından pandemi 
süreci sonrası Türkiye’deki yeni normal dönemde turistik tüketicilerin 

değişen algıları ile turizm endüstrisindeki değişimler incelenmiş ve gelecek 

adına birtakım öngörüler belirlenmiştir. Estrada, Koutronas ve Lee (2020) 
tarafından Covid-19 salgınının stratejik endüstriler üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Uluslararası ticaret ve turizmi etkilediği ve büyük etkiler 
oluşturduğu tespit edilmiştir.   

Elde edilen araştırmalar ışığında, güvenli turizm sertifikası ülkemiz için 

alınan bir önlem paketi olarak görülmektedir. Küresel salgın sürecinde her 
ülke farklı önlem paketlerine yönelik girişimlerde bulunmuştur. Söz 

konusu sertifika uygulaması ülkemiz sınırlarını kapsadığından araştırma 

kapsamında sadece yerli literatürde yapılan araştırmalara yer 

verilmektedir. Bu sebeple, yerli literatürde incelenen, ülkemizde 

geliştirilen ve hatta güvenli ve yeşil turizm sertifikası olarak güncellenecek 

olan uygulama, yeni normalleşme sürecinde, tüketicilerin artan güvenli 

turizm algısına yönelik ihtiyaç duyulan alanların arttırılması için alınan 
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önlemlerden biri olarak değerlendirilebilir. Araştırmanın temel problemi, 

değişen ve gelişen yeni normalleşme sürecinde, turistik tüketicilerin 

güvenli turizm sertifikası algısının tespit edilmesidir. 
 

3. YÖNTEM 
Ölçek geliştirme amaçlı bu araştırmada, tarama modeli kullanılmıştır. 

Bu model kapsamında, olay ve durumların mevcut incelemesi yapılmıştır 
(Kaptan, 1998, 59; Büyüköztürk vd., 2009, 16-17; Karasar, 1995, 77; 
Sönmez ve Alacapınar, 2011).  

“Güvenli turizm sertifikası algısı” ölçeği olarak, yerli ve yabancı 

literatür taraması ile birlikte ülkemizde güvenli turizm uygulamalarına 

yönelik geliştirilen kriterler dikkate alınarak 29 maddelik bir havuz 
belirlenmiştir. Turistik tüketicilerin güvenli turizm sertifikası algılarını 

ölçmeye yönelik belirlenen bu araştırmada çalışma nicel yöntemlerle 

gerçekleştirilmiş ve veriler kolayda örnekleme yöntemiyle elde edilmiştir. 
Araştırma örneklemini, turizm olayına katılan ve en az bir gece 

konaklama tesisinde konaklayan ziyaretçiler oluşturmuştur. “Güvenli 

Turizm Sertifikası” ölçeği için uzman görüşü alınmıştır. Uzman ve öğrenci 

görüşleri neticesinde maddelerde küçük ifade düzeltmeleriyle uzlaşı 
sağlanmıştır. Yazında, örneklem büyüklüğünün madde sayısının en az beş 

katı, hatta on katı civarında olması gerektiğini belirtilmektedir (Bryman ve 

Cramer, 2001; akt., Tavşancıl, 2002). Bu görüşler doğrultusunda, turistik 

tüketicilerin güvenli turizm algısını tespit etmeye yönelik hazırlanan anket 

çevrimiçi olarak uygulanmış 395 turistik tüketiciye ulaşılmıştır. Uç değer 

olarak tespit edilen bazı veriler analiz dışı bırakılarak 305 kişiden elde 

edilen veriler analize tabi tutulmuştur. 
 

4. BULGULAR 
Bu bölümde öncelikle katılımcıların sosyo-demografik özellikleri 

incelenmiştir. Ardından katılımcılara, güvenli turizme yönelik sorular 

yöneltilmiştir. Katılımcıların tatile çıkma durumlarına göre güvenli turizm 

sertifikasına olan ilgi ve tutumlarını tespit etmeye yönelik olarak açık ve 

kapalı uçlu sorular yöneltilmiştir. Son olarak katılımcıların güvenli turizm 

sertifikası algısını tespit etmeye yönelik tasarlanan ölçek 

değerlendirilmiştir. 
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Tablo 1: Örneklemin Demografik Profili Tablosu 
  N % 

Cinsiyet Kadın 128 53,3 
Erkek 112 46,7 

Yaş 18-24 43 17,9 
25-31 50 20,8 
32-38 84 35 
39-45 28 11,7 

46 ve üstü 35 14,6 
Medeni 

Durum 
Evli 100 41,7 

Bekar 140 58,3 
 
 

Eğitim 

İlköğretim (İlkokul) 1 ,4 
Ortaöğretim (Ortaokul-Lise) 50 20,8 

Ön Lisans 61 25,4 
Lisans 82 34,2 

Lisansüstü 46 19,2 
Meslek Kamu Çalışanı 74 30,8 

Özel Sektör Çalışanı 82 34,2 
Serbest Meslek/ Tüccar-/Sanayici/ Esnaf 32 13,3 

Diğer 52 21,7 
Gelir 4254 ve altı 27 11,3 

4255-6000 42 17,5 
6001-8000 59 24,6 

8001-10000 40 16,7 
10001-12000 26 10,8 
12001 ve üstü 46 19,2 

 

Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde, çoğunluk olarak 

%53,3’nün erkek, %35’nin 32- 38 yaş arası, %58,3’nün bekar, %34,2’sinin 

lisans mezunu, %34,2’sinin özel sektör çalışanı ve %24,6’sının 6001-8000 
gelire sahip olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



1057 

 

Tablo 2: Katılımcıların Güvenli Turizm Algısına İlişkin Bulgular 
 N % 

Güvenli turizmin ifadesi “Kalite” Evet 159 66,3 

Güvenli turizmin ifadesi “Sağlık” Evet 157 65,4 
Güvenli turizmin ifadesi “Güvenlik” Evet 185 77,1 
Güvenli turizmin ifadesi “Uygunluk” Evet 101 42,1 

Güvenli turizmin ifadesi “Huzur” Evet 138 57,5 
Güvenli turizmin ifadesi “Rahatlık” Evet 142 59,2 

Güvenli turizmin ifadesi “Diğer” Evet 4 1,7 
Konaklama işletmelerinin Güvenli Turizm Sertifikası’ 

na sahip olmasına önem verme durumu 
Evet 229 95,4 
Hayır 11 4,6 

 
 
Konaklama işletmelerinin Güvenli Turizm 

Sertifikasına sahip olmasına yönelik önem derecesi 

3 1 ,4 
5 5 2,1 
6 14 5,8 
7 23 9,6 
8 43 17,9 
9 35 14,6 

10 108 45,0 

Güvenli turizmin katılımcılar açısından ne ifade ettiğine yönelik verilen 

yanıtlar incelendiğinde, güvenli turizmin katılımcılara, güvenlik başta 

olmak üzere, kalite, sağlık, rahatlık ve huzur hislerini sağlamakta olduğu 

ortaya çıkmıştır. Diğer seçeneğini tercih eden katılımcılar için güvenli 

turizm, güvenilir ve dürüst olmak, umduğunu bulmak, güler yüzlülük 
olarak belirlenmiştir. Katılımcıların güvenlik algısının ön planda olduğu 

anlaşılmaktadır. Katılımcıların, %95,4 oranında yüksek katılım düzeyi ile 
konaklama işletmelerinin güvenli turizm sertifikasına sahip olmasına önem 

verdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların, %45 katılım düzeyi ile 
konaklama işletmelerinin güvenli turizm sertifikasına sahip olmasına 

yönelik önem derecelerine 10 üzerinden 10 puanı verdikleri görülmektedir. 

Bu durumda katılımcıların güvenli turizm sertifikasına oldukça önem 

verdikleri anlaşılmaktadır. 
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Tablo 3: Katılımcıların Tatil Süreçlerine Yönelik Bulgular 
 N % 
Bu yıl tatile çıkma durumu Evet 157 65,4 

Hayır 83 34,6 
Bu yıl tatilde bir konaklama tesisinde kalış durumu Evet 99 41,3 

Hayır 58 24,2 
Tatilin rezervasyon sürecinde tesisin Güvenli Turizm 

Sertifikası’ nı araştırma durumu 
Evet 72 30 
Hayır 85 35,4 

Konaklama tesisinde Güvenli Turizm Sertifikası kurallarına 

uyulması ile ilgili sözlü uyarıların durumu 
Evet 67 27,9 

 
Hayır 

90 37,5 

Konaklama tesisinde Güvenli Turizm Sertifikası gereği olan 

uygulamalara (işlemlere) çalışanlarca uyulma durumu 
Evet 48 20 
Hayır 30 12,5 

Kısmen 79 32,9 
Konaklama tesisinde Güvenli Turizm Sertifikası gereği olan 

uygulamalara (işlemlere) misafirlerce uyulma durumu 
Evet 38 15,8 
Hayır 37 15,4 

Kısmen 82 34,2 
Konaklama tesisinde Güvenli Turizm Sertifikası gereği olan 

uygulamalara uyma durumu 
Evet 96 40 
Hayır 27 11,3 

Kısmen 34 14,2 

 

Tablo 3’te katılımcıların tatil süreçlerine yönelik katılımlarına yer 

verilmektedir. Katılımcıların %65,4’ünün bu yıl tatile çıktığı ve %41,3’nün 

en az bir konaklama tesisinde konakladığı belirtilmektedir. Bu yıl tatile 

çıkmayan katılımcıların %34,6’sı yöneltilen diğer güvenli turizm 

sertifikasına yönelik soruların dışında tutulmuştur. Konaklama tesisi için 

rezervasyon sürecinde bu yıl tatile çıkan katılımcıların, tesisin güvenli 

turizm sertifikasına sahip olma durumlarına yönelik araştırma yapıp 

yapmadıkları incelendiğinde, bu yıl tatile çıkan katılımcıların %35,4’nün 

araştırma yapmadan rezervasyon sürecini tamamladıkları tespit edilmiştir. 

Ayrıca bu yıl tatile çıkan katılımcıların, 37,5’i tercih ettiği konaklama 

tesisinde güvenli turizm sertifikası kurallarına uyulması ile ilgili sözlü 

uyarıların yapılmadığını ifade etmişlerdir. Konaklama tesisinde güvenli 

turizm sertifikası gereği olan uygulamalara (işlemlere) çalışanlar, 
misafirler ve araştırmaya katılım sağlayanlar tarafından uyulma süreci 

incelendiğinde; sırasıyla çalışanların %32,9’nun kısmen, misafirlerin 

%34,2’sinin kısmen ve katılımcıların %40 oranla uyum sağladıkları tespit 

edilmiştir. Önem vermelerine rağmen, güvenli turizm sertifikasına yönelik 

katılımcıların enformasyon seviyelerinin düşük olduğu anlaşılmaktadır.  
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Tablo 4: Güvenli Turizm Sertifikası Algısı Ölçeğine İlişkin Güvenilirlik Analizi, 

Standart Sapma ve Aritmetik Ortalama Değerleri Tablosu 

 X 
S.

S. 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Odalarda, sağlık ve hijyen konusunda eğitici/ bilgilendirici 

hizmetler sunan işletmeleri tercih ederim. 
3,875 ,4493 ,938 

Acil durumlarda izolasyon alanlarına sahip işletmeleri tercih 

ederim. 
3,896 ,4682 ,938 

Havalandırmaya yönelik gerekli hijyen kriterlerini uygulayan 

işletmeleri tercih ederim. 
3,917 ,4940 ,939 

Odalarda tek kullanımlık malzemelerin (şampuan, sabun, duş 

jeli vb.) kullanımını sağlayan işletmeleri tercih ederim. 
3,896 ,4310 ,938 

Odalarda tek kullanımlık servis malzemelerini sunan 

işletmeleri tercih ederim. 
3,896 ,4682 ,938 

Şezlonglar, gölgelikler ve oturma alanlarında sosyal mesafe 

kuralına uyan işletmeleri tercih ederim. 
3,788 ,5570 ,937 

Şezlongların her misafir kullanımından sonra 

dezenfeksiyonunu sağlayan işletmeleri tercih ederim. 
3,821 ,5613 ,938 

Sosyal mesafenin korunamayacağı eğlence 

organizasyonlarının yapılmamasına dikkat eden işletmeleri 

tercih ederim. 
3,817 ,5996 ,938 

Yeme içme alanlarında ortak kullanımda olan cihazlardan 
(çay, kahve makinası, sebil vb.) misafirlere görevli aracılığıyla 

servis verilmesini sağlayan işletmeleri tercih ederim. 
3,850 ,5435 ,938 

Yemek masaları ve mobilyalarının ve masa üstü 

ekipmanlarının dezenfektan ile temizliklerinin her müşteri 

kullanımı sonrasında gerçekleştiren işletmeleri tercih ederim. 
3,896 ,5191 ,937 

Masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası en az 60 cm 

mesafe bırakan işletmeleri tercih ederim. 
3,863 ,4946 ,938 

Açık büfe uygulamasında misafirlere görevli personelin servis 
yaptığı işletmeleri tercih ederim. 

3,842 ,5333 ,939 

Gıda güvenliği sertifikasına sahip işletmeleri tercih ederim. 3,925 ,5281 ,938 
Tur ve transfer araçlarında hijyen standartları uygulamalarının 

yerine getirilmesine önem veririm. 
3,821 ,5306 ,937 

Araç şoförü ve diğer görevli personellerin hijyen kurallarına 

uygun davranmasına önem veririm. 
3,867 ,5478 ,937 

Araç içi oturum düzeninin sosyal mesafe kuralına göre 

hazırlanmış olmasına önem veririm. 
3,825 ,5437 ,937 

Ortak kullanım alanlarında alkol bazlı el antiseptiği ve el 

dezenfektanı bulunduran işletmeleri tercih ederim. 
3,850 ,5035 ,938 

Sosyal mesafe kurallarına uyan işletmeleri tercih ederim. 3,821 ,4896 ,937 
Güvenli turizm logosuna sahip işletmeleri tercih ederim. 3,792 ,5396 ,938 
Tesis bünyesinde koruyucu kıyafet ve ekipman ile tesis 

girişinde talep edilmesi halinde maske hazır bulunduran 

işletmeleri tercih ederim. 
3,738 ,5030 ,938 
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Tablo 4’te “Güvenli Turizm Sertifikası Algısı” ölçeğine ilişkin 

güvenirlilik analizi, aritmetik ortalamalar, standart sapmalar ve ifade 

çıkarıldığındaki Cronbach’s Alpha değerleri verilmiştir.  Güvenli turizm 

sertifikası algısını ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan ölçeğe ilişkin 

katılımcıların 3,83 ortalama ile katılım düzeyinin sağlandığı tespit 

edilmiştir. Katılım düzeyinin en yüksek olduğu ifade, x= 3,925 ile “Gıda 

güvenliği sertifikasına sahip işletmeleri tercih ederim.” şeklindeki 14. 

ifadedir. x= 3,917 ortalama ile “Havalandırmaya yönelik gerekli hijyen 

kriterlerini uygulayan işletmeleri tercih ederim.” ifadesine yüksek katılım 

sağladıkları görülmektedir. “Misafirlerin yapacağı ödeme işlemlerinde 
ödeme yöntemi olarak nakit yerine mümkün olduğunca temassız pos 

cihazları, online ödeme vb. yöntemleri kullanan işletmeleri tercih ederim.” 

ifadesi x= 3,696 ortalama ile en düşük katılım düzeyine sahip olduğu tespit 

edilmiştir.  Bağıl değişkenlik katsayısı incelendiğinde, SS/AO≤0,30 

formülüne göre değerin 0,08 olduğu tespit edilmiştir. Bu veriye göre 

standart sapmanın düşük olduğu ve güvenli turizm sertifikası algısına 

yönelik verilen yanıtların homojen bir dağılım sergiledikleri ifade 

edilmektedir. Ayrıca “Güvenli Turizm Sertifikası Algısı” na yönelik 

ölçeğin güvenilirliğine yönelik Cronbach Alfa katsayısı α= 0,94 olarak 

Misafirlerin ve çalışanların tesise girişlerinde ve çıkışlarında 

termal kamera veya temassız ateş ölçerlerle vücut sıcaklığı 

kontrolü sağlanan işletmeleri tercih ederim. 
3,742 ,4926 ,938 

Misafirlerin yapacağı ödemelerde nakit ödeme yerine 

mümkün olduğunca temassız pos cihazları, online ödeme vb. 

yöntemleri kullanan işletmeleri tercih ederim. 
3,696 ,5519 ,939 

Covid-19 ve hijyen uygulamalarına ilişkin yazılı ve görsel 

panoların yer aldığı işletmeleri tercih ederim. 
3,775 ,5169 ,937 

Covid-19 önlemleri dahil sağlık ve hijyen kuralları ile 

uyulması gereken kuralları çocukların yaş grubuna uygun 

açıklayan görsel/yazılı bilgilendirmelerin sağlandığı 

işletmeleri tercih ederim. 

3,758 ,5174 ,938 

Personeli tarafından hijyen, sağlık denetimi ve uygunluk 

değerlendirme kriterlerinin yerine getirildiği işletmeleri tercih 

ederim.] 
3,813 ,5116 ,938 

Misafirleri tarafından hijyen, sağlık denetimi ve uygunluk 

değerlendirme kriterlerinin yerine getirildiği işletmeleri tercih 

ederim. 
3,783 ,4697 ,937 

Oda kartı veya anahtarı vb. ekipmanların kullanım tekrarı 

olması durumunda dezenfeksiyonu gerçekleştirilerek uygun 

şekilde muhafaza edilen işletmeleri tercih ederim. 
3,908 ,4664 ,938 

Ortalama 3,83 
Standart Sapma 0,32 

Cronbach’s Alfa Katsayısı 0,94 
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belirlenmiştir. “Güvenli Turizm Sertifikası Algısı” ölçeğinin 0.80 < α< 

1.00 güvenilirlik sınırları içinde yer aldığından yüksek derecede güvenilir 

bir ölçek olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 5: Açıklayıcı Faktör Analizine İlişkin Bulgular 
 

Boyutlar 

İfadeler 
Faktör 

Yükü 

Faktör 

Öz 

Değerleri 

Faktör 

Varyans 
Açıklama 

Oranı % 
Genel 

Hizmetler 
Covid-19 önlemleri dahil hijyen ve sanitasyon 
kuralları ile uyulması gereken kuralları çocukların 
yaş grubuna uygun açıklayan görsel/yazılı 
bilgilendirmelerin sağlandığı işletmeleri tercih 
ederim. 

,769 10,639 39,405 
α = 0,91 
X= 3,77 

 Misafirlerin yapacağı ödemelerde nakit ödeme 
yerine mümkün olduğunca temassız pos cihazları, 
online ödeme vb. yöntemleri kullanan işletmeleri 
tercih ederim. 

,744   

 Tesis bünyesinde koruyucu kıyafet ve ekipman ile 
tesis girişinde talep edilmesi halinde maske hazır 
bulunduran işletmeleri tercih ederim. 

,743   

 Misafirlerin ve çalışanların tesise girişlerinde ve 
çıkışlarında termal kamera veya temassız ateş 
ölçerlerle vücut sıcaklığı kontrolü sağlanan 
işletmeleri tercih ederim. 

,739   

 Covid-19 ve hijyen uygulamalarına ilişkin yazılı 
ve görsel panoların yer aldığı işletmeleri tercih 
ederim. 

,739   

 Sosyal mesafe kurallarına uyan işletmeleri tercih 
ederim. 

,697   

 Güvenli turizm logosuna sahip işletmeleri tercih 
ederim. 

,685   

 Ortak kullanım alanlarında alkol bazlı el 
antiseptiği ve el dezenfektanı bulunduran 
işletmeleri tercih ederim. 

,662   

 Misafirleri tarafından hijyen, sağlık denetimi ve 
uygunluk değerlendirme kriterlerinin yerine 
getirildiği işletmeleri tercih ederim. 

,632   

 Personeli tarafından hijyen, sağlık denetimi ve 
uygunluk değerlendirme kriterlerinin yerine 
getirildiği işletmeleri tercih ederim. 

,589   

Oda 
Hizmetleri 

Odalarda tek kullanımlık malzemelerin 
(şampuan, sabun, duş jeli vb.) kullanımını 
sağlayan işletmeleri tercih ederim. ,881 2,751 10,190 

α = 0,89 
X=3,89 

 Havalandırmaya yönelik gerekli hijyen 
kriterlerini uygulayan işletmeleri tercih ederim. 

,824   

 Odalarda, sağlık ve hijyen konusunda eğitici/ 
bilgilendirici hizmetler sunan işletmeleri tercih 
ederim. 

,819   
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 Oda kartı veya anahtarı vb. ekipmanların 
kullanım tekrarı olması durumunda 
dezenfeksiyonu gerçekleştirilerek uygun şekilde 
muhafaza edilen işletmeleri tercih ederim. 

,819   

 Acil durumlarda izolasyon alanlarına sahip 
işletmeleri tercih ederim. 

,717   

 Odalarda tek kullanımlık servis malzemelerini 
sunan işletmeleri tercih ederim. 

,674   

Yeme İçme 

Hizmetleri 
 
Açık büfe uygulamasında misafirlere görevli 
personelin servis yaptığı işletmeleri tercih ederim. ,870 1,904 7,051 

α = 0,87 
X=3,87 

 Masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası en 
az 60 cm mesafe bırakan işletmeleri tercih ederim. 

,831   

 Gıda güvenliği sertifikasına sahip işletmeleri 
tercih ederim. 

,741   

 Yemek masaları ve mobilyalarının ve masa üstü 
ekipmanlarının dezenfektan ile temizliklerinin 
her müşteri kullanımı sonrasında gerçekleştiren 
işletmeleri tercih ederim. 

,722   

 Yeme içme alanlarında ortak kullanımda olan 
cihazlardan (çay, kahve makinası, sebil vb.) 
misafirlere görevli aracılığıyla servis verilmesini 
sağlayan işletmeleri tercih ederim. 

,722   

Tur ve 
Transfer 

Hizmetleri 

 
Araç şoförü ve diğer görevli personellerin hijyen 
kurallarına uygun davranmasına önem veririm. -,837 1,334 4,941 

α = 0,88 
X=3,83 

 Tur ve transfer araçlarında hijyen standartları 
uygulamalarının yerine getirilmesine önem 
veririm. 

-,797   

 Araç içi oturum düzeninin sosyal mesafe kuralına 
göre hazırlanmış olmasına önem veririm. 

-,725   

Eğlence 

Hizmetleri 
Şezlongların her misafir kullanımından sonra 
dezenfeksiyonunu sağlayan işletmeleri tercih 
ederim. -,805 1,160 4,297 

α = 0,81 
X=3,80 

 Sosyal mesafenin korunamayacağı eğlence 
organizasyonlarının yapılmamasına dikkat eden 
işletmeleri tercih ederim. 

-,732   

 Şezlonglar, gölgelikler ve oturma alanlarında 
sosyal mesafe kuralına uyan işletmeleri tercih 
ederim. 

-,700   

Faktörlerin Toplam Varyansı Açıklama Oranı 65,883 
Ölçeğin Toplam Cronbach’s Alfa Katsayısı ,94 

Kaiser- Meyer- Olkin Örneklem Yeterliliği Ölçümü ,929 
Bartlett Küresellik Testi 3759,700 p< sig. 0,000 
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Katılımcıların güvenli turizm sertifikası algısını ölçen değişkenler 

arasındaki ilişkileri (korelasyonları) belirleyip bir dizi ortak boyutlar 

(faktörler) ortaya çıkarmak için Faktör Analizi yapılmıştır. Araştırmada, 

faktör yükleri 0.50’nin altında olan ifadeler (18. ifade, 25.ifade) ölçeğe 

alınmamıştır. Temel bileşenler yöntemiyle ve Direct Oblimin döndürme 

metoduyla yapılan Faktör Analizi tablo 5’te görülmektedir. Faktör Analizi 

ile öncelikle analize tabi tutulan değişkenlerin tamamı için hesaplanan 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerine bakılmaktadır. KMO değeri 

örneklemin faktör analizi yapmaya yeterliliğini ölçmede kullanılır ve bu 

değerin en az 0.50 olması gerekir (Hair, Tatham ve Black, 1995). Tablo 
5’te KMO değeri 0,92 olarak tespit edilmiştir. Bu durum örneklem 

sayısının yeterli olduğunu göstermektedir. Yapı geçerliliğini test etmeye 

olanak sağlayan Faktör Analizi’ ni sürdürebilmek için faktör analizine tabi 
tutulan değişkenler arasındaki korelasyonları veren ve genel korelasyon 
matrisinin istatistiksel anlamlılık düzeyini gösteren Bartlett testinin 

(Bartlett Test of Sphericity) sonucunun istatistiksel olarak anlamlı 

(significant) olması gerekir. Bartlett’in küresellik testi anlamlı 

bulunduğunda verilerin çok değişkenli normal dağılımdan elde edildiğini 

göstermektedir (Hair ve diğerleri, 1995; Büyüköztürk, 2016). Elde edilen 
verilere göre, Bartlett testi değeri 3759,7 (Sd= 351, p=0.000) olarak 
belirlenmesi, verilerin açıklayıcı faktör analizi için uygun olduğunu 

göstermektedir. Yapılan düzenlemeler sonucunda açıklayıcı faktör 

analizine ilişkin, özdeğeri 1'den büyük olan 5 faktör ortaya çıkmıştır. Her 

bir faktöre ait açıklanan varyans oranları sırasıyla %39.405, %10.190, 
%7.051, %4.941, 4,297’dir ve toplam açıklanan varyans değeri 

%65.883'tür. 
“Güvenli Turizm Sertifikası Algısı” ölçeğini geliştirirken AMOS 

programı yardımıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. AMOS 
programı ile verinin, faktör analitik yapısının modele nasıl uyduğu sınanır 
(Bayram, 2010, 42). Modelin değerlendirme ölçütlerinin uygun olabilmesi, 

örneklem hacminin büyük ölçüde büyüklüğüne bağlı olduğu bilinmektedir 
(Tezcan, 2008). AMOS programından elde edilen sonuçlar Şekil 1'de 

sunulmuştur. 
Açıklayıcı faktör analizi ile 5 faktörden oluşmak üzere belirlenen 

yapının uyum iyiliğini ve yapı geçerliğini incelemek amacıyla doğrulayıcı 

faktör analizi işlemi uygulanmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

Model ile veri arasındaki uyumu test ederken, uyum iyiliği testlerinden 

birkaçı kullanılabileceği gibi, hepsi bir arada da kullanılabilir (Schumacker 
2006: 120). Bu uyum iyiliği istatistiklerinden hangisinin kullanılacağına 

dair literatürde tam bir uzlaşı bulunmamaktadır (İlhan ve Çetin, 2014: 30-
31). Model uyumu (model fit) için genel olarak dikkate alınan değerler; 

GFI, CFI, IFI ve RMSEA değerleridir. Raporlanan değerler araştırmacının 



1064 

dikkat çekmek istediği değerlere göre değişebilmektedir. Yapılan 

doğrulayıcı faktör analizi sonucunda oluşturulan model ile ilgili elde edilen 
uyum değerlerine tablo 6’ da yer verilmektedir. 

 
Tablo 6: Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İndeksleri 

Uyum Ölçütleri Değerler 
χ 2 395,587 
Sd 309 
χ 2/Sd 1,280 
GFI (Goodness of Fit Index) 0,896 
IFI (Incremental Fit Index) 0,976 
CFI (Comparative Fit Index) 0,976 
RMSEA (Root Mean Square 

Error of Approximation) 
0,034 

Tablo 1’de görüldüğü üzere χ 2 /df  1,280  5, 0,85  GFI  0,896, 0,90 
 IFI  0,976, 0,90  CFI  0,976, RMSEA  0,034  0,08 uyum 
değerlerine göre model, verilere mükemmel uyum göstermektedir. 

Dolayısıyla, açıklayıcı faktör analizi ile ortaya konulan 5 faktörlü yapının 

geçerliği, doğrulayıcı faktör analizi ile de teyit edilmiştir. AMOS çıktısında 

χ 2 değeri 395,587 bulunmuştur.  χ 2/Sd, 1,28 < 3 olduğundan dolayı kabul 

edilebilir bir model uygunluğundan söz edilebilir. Modele ilişkin uyum 

iyiliği indisinin (GFI=0.896) 1'e yakın olması ve yaklaşık hataların 

ortalama karekökü (RMSEA=0.034) değerinin uygun olması bu uyumun 

desteklendiğini göstermektedir 

Tablo 7: Regresyon Katsayıları 

  
  

Standartlaştırılmış 

Regresyon 
Ağırlıkları 

 Standartlaştırılmış 

Regresyon 
Ağırlıkları 

Madde 6 ← F2 0,703 Madde 15←F4 0,842 

Madde 5 ← F2 0,805 Madde 16←F4 0,879 

Madde 4 ← F2 0,734 Madde 17←F4 0,822 

Madde 3← F2 0,72 Madde 19←F1 0,699 

Madde 2← F2 0,839 Madde 20←F1 0,752 

Madde 1← F2 0,793 Madde 21←F1 0,727 

Madde 9←F5 0,781 Madde 22←F1 0,758 

Madde 8← F5 0,738 Madde 23←F1 0,729 

Madde 7← F5 0,775 Madde 24←F1 0,649 

Madde 10← F3 0,693 Madde 26←F1 0,755 

Madde 11←F3 0,806 Madde 27←F1 0,674 

Madde 12←F3 0,799 Madde 28←F1 0,655 

Madde 13←F3 0,778 Madde 29←F1 0,664 

Madde 14←F3 0,744    
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Doğrulayıcı faktör analizinde bir diğer önemli nokta da regresyon 
katsayılarının anlamlılığıdır. Regresyon değerleri, gözlenen değişkenlerin, 

gizli değişkenleri tahmin etme gücünü, yani faktör yüklenimlerini gösterir. 

Ölçüm modelinin geçerliliğini ve güvenilirliğini belirlemek maksadıyla 

hesaplanan faktörlerin standardize edilmiş değerlerine (standartized 
regression weights) tablo 7’ de yer verilmiştir. Regresyon katsayılarının 

oldukça yüksek çıktığı görülmektedir.  

Şekil 1: Modelin AMOS Diyagramı 

 
Güvenli Turizm Sertifikası Algısı altında yer alan, oda hizmetleri, 

eğlence hizmetleri, yeme-içme hizmetleri, tur/transfer hizmetleri ve genel 

hizmetlere ilişkin ifadeler modele dahil edildiğinde CMIN=395,587; 

DF=309; CMIN/DF=1,280; RMSEA=,034; CFI=,976; GFI=,896 olarak 
belirtilen sınırlar içerisinde bulunmuştur. Bu da model uyumunun 

mükemmel olduğu anlamına gelmektedir. Doğrulayıcı faktör analizinde 

güvenli turizm sertifikası algısı altında yer alan tüm maddelere ait yol 

katsayıları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 
Araştırma kapsamında, güvenli turizm denilince katılımcılar açısından 

güvenlik unsuru başta olmak üzere, kalite, sağlık, rahatlık, huzur, dürüst 

olmak, umduğunu bulmak ve güler yüzlülük akla gelmektedir. Bu durumda 
katılımcılar açısından güvenlik algısının ön planda olduğu anlaşılmaktadır. 
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Özaltın Türker ve Ertürk (2020) yaptıkları araştırmada, salgın sonrası 

turizmde en çok üzerinde durulacak kavramların hijyen, tanıtım, güven ve 

kişiye özel hizmet olacağını belirterek araştırmayı desteklemektedir. 
Özellikle güvenli turizm sertifikası uygulamalarına yönelik sözlü uyarıların 

yapılmadığı ancak çalışanlar tarafından gerekli kuralların uygulandığı ve 

misafirler tarafından kısmen uygulandığı belirlenmiştir. Ayrıca, 

çoğunlukla tüketiciler, rezervasyon sürecinde tesisin güvenli turizm 

sertifikasına sahip olup olmadığını incelemedikleri tespit edilmiştir. Bu 
durumun temel nedeni olarak, pandeminin etki sürecinin azaldığı ve 
sürecin alışılagelmiş bir süreç olmaya başlamasından kaynaklı olduğu 

söylenebilir. Aksine Günaydın (2022) ise, turizm işletmelerinin pazarlama 
amaçlı kullandıkları “Güvenli Turizm” belgesinin tatil için konaklama 

işletmesini seçme/satın alma üzerinde olumlu etkisi olduğunu tespit 
etmiştir.  

Genel ortalama incelendiğinde, turistik tüketiciler tarafından güvenli 

turizm sertifikası bağlamında sınıflanan oda hizmetleri, eğlence hizmetleri, 

tur ve transfer hizmetleri, yeme içme hizmetleri ve genel hizmet kurallarına 

yönelik katılımın sağlandığı görülmektedir. Tüketicilerin daha çok gıda 

güvenliği ve fiziksel ortamın hijyeni konularına ilgi duydukları 

belirlenmiştir. Temasın yüksek olduğu ve doğrudan kullanım içeren 

kurallara daha fazla önem verdikleri ancak ortak alanlarda sergilenen 
kurallara ve davranışlara daha az duyarlı oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca 

turistik tüketicilerin, güvenli turizm sertifikasına yönelik enformasyon 

sahibi olmadıkları da anlaşılmaktadır. Bu durumun nedeni olarak 

işletmelerin iyi bir rekabet aracı olarak bu belgeyi gereken düzeyde 

kullanmamış olmaları ve güvenli turizm sertifikasının kamuoyuna 
duyurumunda tanıtım eksikliği sıralanabilir. Ortaya çıkan bu algının, salgın 

sonrasında da etkili bir şekilde yapılan denetlemelerle daha fazla 
farkındalık oluşmasını sağlayarak ortadan kaldırılması söz konusu olabilir.  

Sonuç olarak, güvenli turizm sertifikasına yönelik turistik tüketicilerin 

algısını tespit etmek amacıyla yapılan bu araştırmada, turistik tüketiciler 
uygulanan kurallara katılım sağladıkları yönünde görüş bildirmişlerdir. 
İşletmelerin bu kurallara uyum sağladıkları ancak bu yıl tatile çıkan 

turistler tarafından kısmen uygulandığı ortaya çıkmıştır. Her ne kadar 
güvenli turizm sertifikası önemli bir pazarlama aracı olsa da sürecin 

yenilenmesi ve azalan etkisi ile doğru orantılı olarak tüketiciler açısından 
güvenli turizm sertifikasında yer alan kurallara yönelik uyumun azaldığı 
düşünülmektedir. Bu bağlamda, araştırma Covid-19 sürecinde turizm 

endüstrisinin gelişimine destek sağlamak amacıyla geliştirilen güvenli 

turizm sertifikasına yönelik yeni normal sürecinde turistik tüketicilerin 

güvenli turizm sertifikası algısının tespit edildiği nadir çalışmalar 

içerisinde olması nedeniyle özgün bir çalışma olarak nitelendirilebilir ve 
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bu yönüyle turizm literatürüne katkısı olduğu ifade edilebilir. Araştırma 

yeni normal süreci ile zaman açısından, turizm olayına katılan ve 

konaklayan kişiler açısından sınırlandırılmıştır. Araştırma bağlamında, 

tüketicilerin güvenli turizm sertifikasına yönelik yüksek önem dereceleri 

tespit edilmiştir ve bu durum dikkate alınarak bir sonraki araştırmalarda 

işletmeler açısından sağladığı faydalar değerlendirilebilir. Bu açıdan, 

araştırma, Covid-19 kapsamında turizm işletmelerinde yeniden tasarlanan 
hizmet kalitesi/yeni normal, misafir memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme 
niyeti üzerine etkisi konusunda turizm profesyonellerine ve 
akademisyenlere katkı sağlayabilir. 

Güvenli turizm sertifikasına yönelik algı ve tutumların iyileştirilmesi 

için gerekli birtakım faaliyetler önerilebilir; 
 Konaklama işletmeleri, güvenli turizm belgelerini rekabet aracı olarak 

en etkili bir şekilde tanıtımını sağlayarak tüketicilerin zihninde olumlu 

marka imajı yaratabilir. 
 Sertifika kapsamında belirlenen kuralların, tüm turizm işletmeleri 

tarafından ortak, standart bir şekilde uygulanması tüketicilerin güvenli 

turizme bakış açısını olumlu yönde etkileyebilir. Çünkü UNWTO 
tarafından da ifade edildiği üzere yeni süreçte turizmin pasaportu güven 

olmuştur.  
 Pandemi ülkelerin sahip olduğu sağlık sistemlerini ön plana 

çıkarmıştır. Bu süreçte, güvenli turizm açısından önem kazanan Türkiye 

sağlık sisteminde olumlu imajının, sağlık turizmi bağlamında bir fırsata 

dönüştürülebileceği düşünülmektedir. Sahip olunan bu fırsatın özellikle 

uluslararası alanda etkili biçimde kullanılması Türkiye’ye olan yabancı 

turist akışını arttırmada faydalı olacaktır. 
 Turizm endüstrisinin tüm bileşenleri için değişen turist beklentileri 

doğrultusunda güvenli turizm için sertifikalaşma, hijyen temalı konseptler 

ve sosyal mesafe barındıran doğaya dayalı özel ilgi turizm türleri 

geliştirilmelidir. 
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ÖZET 
Belirgin bir özelliği sayesinde yöre ile özdeşleşmiş ürünlerin korunmasını, 

ölçütlere uygun bir şekilde üretilmesini ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasını mümkün kılan coğrafi işaret, turizm sektöründe önemli bir 

yere sahiptir. Coğrafi işaretli ürünler destinasyonların pazarlanmasında, 

farklılaşmasında, rekabet avantajı elde etmesinde ve turizm gelirinin 

artırılmasında avantajlar sunabilmektedir. Ancak bu avantajların elde 

edilebilmesi için coğrafi işaretli ürünlerin destinasyonlara gelen turistlere 

tanıtılması ve sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda çalışma Akyaka ve 
Köyceğiz sakin şehirlerinde faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerinde 

Muğla iline özgü coğrafi işaretli ürünlere yer verilip verilmediğini tespit 

etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, Akyaka’da faaliyet gösteren en iyi 20 

yiyecek içecek işletmesi ile Köyceğiz’de faaliyet gösteren en iyi 20 yiyecek 

içecek işletmesi incelenmiştir. Araştırma sonucunda, sakin şehirlerde 

faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerinde bölgeye özgü coğrafi 

işaretli gastronomik ürün kullanımının yetersiz olduğu belirlenmiştir. Elde 
edilen sonuçlar ışığında, destinasyonların coğrafi işaretli ürünlerden daha 

fazla faydalanabilmesine yönelik uygulayıcılara birtakım öneriler 

sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Coğrafi işaret, gastronomi, yiyecek içecek 

işletmeleri, sakin şehir, Muğla. 

ARE GEOGRAPHICAL INDICATION GASTRONOMIC 
PRODUCTS INCLUDED IN FOOD AND BEVERAGE 

BUSINESSES?: A RESEARCH ON THE MUĞLA CITTASLOW 

CITIES 

ABSTRACT 
Geographical indication has got an important place in tourism sector which 
enables the preservation, production and sustainability of products 
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identified with a region thanks to a distinctive feature. Products which has 
geographical indication can offer advantage in terms of marketing of 
destinations, differentiation, gaining competitive advantage and increasing 
tourism income. However, to obtain these advantages geographical 
indication products should be introduced and offered the tourists who has 
come to destinations. In this context, the aiming of the study to determine 
whether there is geographical indication products in the restaurants which 
are serviced in Akyaka and Köyceğiz cittaslow cities belong to Muğla. In 

the study, were examined best 20 food and beverage businesses in Akyaka 
and best 20 food and beverages businesses in Köyceğiz which are operated. 
As a result of the research, it was determined that insufficient using 
products of geographical gastronomic indication served in the food and 
beverage businesses belong to region. According to conclusion of the 
research, some suggestions were presented to the practitioners for the 
destination’s take more advantage of geographical indication products. 
Keywords: Geographical indication, food and beverage businesses, 
cittaslow, gastronomy, Muğla. 

1. GİRİŞ 
Yeme-içme faaliyetlerinin insanlar için oldukça elzem bir gereksinim 

olduğu dikkate alındığında, zengin mutfak kültürüne sahip olan 

destinasyonların gastronomi turizmine yönelmeleri turizm gelirini 
artırabilmek için önemli bir fırsattır (Şengül, 2017; Paslı, 2021). Özellikle 

turistlerin tatilleri boyunca gastronomik unsurlara önem verdiği ve yerel 

tatların sunduğu özgün yaşamı keşfetmek istedikleri düşünüldüğünde, 

destinasyonların sahip olduğu özgün gastronomik unsurların hem turistler 
hem de uygulayıcılar için ayrı bir önemi vardır (Semerci ve Akbaba, 2018). 
Nitekim bu özgün gastronomik değerlerin belirlenmesi, korunması ve 

standartlara uygun bir şekilde sunulması için bir mekanizmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 

tarafından organize edilen coğrafi işaret, bu mekanizmayı sağlayan temel 

yapı taşlarından biridir. Coğrafi işaret tescilli ürünler, bir destinasyonun 

özgün kimliğinin bir parçasını oluşturması bakımından destinasyonun 

turizm pazarlaması ve tanıtım faaliyetlerinde önemli rol oynamaktadır 

(Sarıipek ve Çevik, 2020). Bununla beraber, coğrafi işaret tescilli ürünler 
destinasyonların farklılaşmasında, özgün ürünlerin korunmasında ve en 

önemlisi bu ürünlerin sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere 

aktarılmasında ciddi öneme sahiptir (Işın ve Yalçın, 2020; Süslü ve 

diğerleri, 2020). Nitekim bir şehrin sahip olduğu coğrafi işaretli 

gastronomik ürünlerden hem arz hem de talep bakımından gelir elde 
edilebilmesi için bu ürünlerin yiyecek içecek işletmelerinde sunulması 

gerekmektedir. Özellikle sakin/yavaş şehirlerde (Cittaslow) yerel 
gastronomik unsurların korunmasının ve desteklenmesinin önemli olduğu 
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dikkate alındığında, coğrafi işaretli gastronomik ürünlerin bu şehirlerde 

faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerinde sunulması daha da önemli 

hale gelmektedir. Yapılan bu çalışmada da, Akyaka ve Köyceğiz’de 

faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerinde Muğla ilinin coğrafi işaretli 

gastronomik ürünlerine ne düzeyde yer verildiğinin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Böylece gastronomi şehri olma yolunda çalışmalar yapan 

ilin sahip olduğu özgün değerlerini gastronomi turizmi kapsamında 

bölgeye gelen turistlere ne ölçüde sunduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda, UNESCO Yaratıcı Şehirler ağına gastronomi şehri 
olarak girmek isteyen Muğla ili için öneriler geliştirilmiştir. 

 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Belirgin bir niteliği bakımından kökenin bulunduğu yöre/alan/bölge 

veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren coğrafi işaretleme (Yazıcıoğlu ve 

diğerleri, 2019; TÜRKPATENT, 2022a), ilk olarak 1992 yılında Avrupa 

Birliği tarafından ölçeği ve uygulamaları yasal dayanaklara bağlanarak 

uygulamaya konulmuştur (Orhan, 2010; Sarıipek ve Çevik, 2020). 
Tüketiciler/turistler için ürünün kaynağını, özelliklerini ve bu özellikler ile 
coğrafi bölge arasındaki bağlantıyı gösteren kalite işaretidir (Yayla ve 

Yayla, 2019). Coğrafi işaretlemenin amacı, tescillenen ürünü tanımlamak 

ve bu tanımda yer alan ölçütlere göre üretimin gerçekleşmesini mümkün 

kılmaktır (Polat, 2017). 
Fikri ve sınai mülkiyet hakları arasında bulunan coğrafi işaret, 

yerel/yöresel ürünlerin pazarlanması açısından bölgesel turizmde önemli 

bir yere sahip olduğundan dolayı (Vatansever ve Yıldız, 2017) yerel 
ürünlerin korunduğunun ve gelecek nesillere aktarılacağının önemli bir 

göstergesi olarak kabul edilmektedir (Yayla ve Yayla, 2019). Özellikle 

destinasyonlarda gastronomi turizmi açısından turistlerin seyahat 

kararlarına etki eden önemli bir unsurdur (Paslı, 2021). Öyle ki coğrafi 

işaretli gastronomik ürünlerin sayısının artması, destinasyonlarda 
gastronomi turizmi potansiyelinin geliştirilmesine, destinasyonların 

tanıtılmasına, yerel halkın refahının artırılmasına ve yörenin kalkınmasına 

katkı sağlayabilmektedir (Polat, 2017; Kamber-Taş, ve Taş, 2020; Yılmaz 

ve Çilingir Ük, 2021; Murat ve Ergen, 2022). Bununla beraber coğrafi 

işaret, kırsal alanların geliştirilmesi ve kültürel mirasın korunabilmesi için 

yasal ve ekonomik bir araç olarak kabul edilmektedir ve tescillenen 
ürünlerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını kolaylaştırmaktadır 

(Doğdubay ve Sünnetçioğlu, 2015; TÜRKPATENT, 2022b). 
Coğrafi işaret, Antakya Künefesi, Muğla Çam Balı ve Salihli Kirazı gibi 

benzerlerinden farklı ve bu farkı özdeşleştiği bölgeye borçlu olan 

ürünlerdir. Nitekim coğrafi işaretler; menşe adı, mahreç işareti ve 

geleneksel ürün adı olmak üzere üç şekilde tescillenmektedir. 
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TÜRKPATENT’e göre bir ürün, tüm ya da esas nitelikleri belirli bir coğrafi 

alana ait doğal ve beşeri unsurlardan kaynaklanıyorsa menşe adı ile 
tescillenmektedir. Menşe adı alacak bir ürünün; üretimi, işlenmesi ve diğer 

işlemlerinin tümünün belirlenen coğrafi alanın sınırları içinde 

gerçekleşmesi beklenmektedir. Bodrum Mandarini, Kavaklıdere Cevizi, 
Marmaris Çam Balı, Milas Yağlı Zeytini gibi ürünler menşe adı ile 

tescillenen ürünlere örnek verilebilir. Mahreç işareti; belirgin bir özelliği 
itibarıyla belirli bir bölge ile özdeşleşmiş olan; üretim, işleme ya da diğer 

işlemlerinden en az birinin belirlenmiş bir bölge içinde gerçekleşmesi 

gereken ürünlerin konu olduğu coğrafi işaretleme türüdür. Fethiye Tahini, 
Milas Tepsi Böreği, Milas Çekişke Zeytini, Muğla Köftesi gibi ürünler 

mahreç işareti almış ürünlere örnek gösterilebilir. Son olarak geleneksel 
ürün adı; coğrafi işaret kapsamına dahil olmayan geleneksel üretim-işleme 

yöntemi veya geleneksel bir birleşimden kaynaklanan ya da geleneksel 
hammadde veya malzemeden üretilen ve mevcut piyasada en az 30 yıllık 

bir kullanımı olduğu kanıtlanan ürün adlarıdır. Lokum, pastırma gibi 
ürünler geleneksel ürün adına örnek verilebilir (TÜRKPATENT, 2022b). 
Şekil 1’de coğrafi işaret tescilli ürün sayıları verilmektedir. 

Şekil 1. Coğrafi İşaret Tescilli Ürün Sayıları 

 

Kaynak: TÜRKPATENT, 2022. 

TÜRKPATENT’e göre toplam 1199 adet tescilli ürün bulunurken, 

işlemlerine devam eden başvuru sayısı ise 712 adettir. 1996 yılında 24 adet 

tescilli ürün varken bu sayı 2022 yılında 1199 olmuştur ve artmaya devam 

etmektedir. Coğrafi işaret tescilli ürünlerin 862 (%71.9) tanesi mahreç 

işareti, 332 (%27.7) tanesi menşe adı ve 5 (%0,4) tanesi ise geleneksel ürün 

adı olarak sınıflandırılmıştır. 
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3. YÖNTEM 
Çalışma kapsamında, Muğla sakin şehirlerinde faaliyet gösteren yiyecek 

içecek işletmelerinin menülerinde Muğla iline özgü coğrafi işaretli 

gastronomik ürünlere yer verilip verilmediği incelenmiştir. Araştırmanın 

evrenini Muğla’nın sakin şehir unvanına sahip şehirlerinde yer alan tüm 

yiyecek içecek işletmeleri kapsamakta iken araştırmanın örneklemini bu 
sakin şehirlerde faaliyette olan 40 restoran oluşturmaktadır. Örneklem 
seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi seçilmiştir. Bu kapsamda, 

Tripadvisor internet sitesi üzerinden Akyaka’da bulunan en iyi 20 ve 
Köyceğiz’de faaliyet gösteren en iyi 20 yiyecek içecek işletmesi olmak 
üzere toplamda 40 restoran araştırmaya dahil edilmiştir. Belirlenen yiyecek 
içecek işletmelerinin güncel menülerine web sayfaları üzerinden erişilmiş 

ve coğrafi işaretli ürünlere menülerde yer verilip verilmediği içerik analizi 

yöntemiyle incelenmiştir. Bir destinasyona yabancı olan kişilerin restoran 

seçiminde başvurdukları en önemli kanallardan biri internet siteleri ve 
buralarda paylaşılan yorumlardır. Bu internet sitelerinden en büyüğü ve 

önemlisi ise Tripadvisor internet sitesidir 

(https://tripadvisor.mediaroom.com/tr-about-us). Bu nedenle, Muğla iline 

gelen turistlerin de restoran seçimlerinde Tripadvisor internet sitesini 

kullandıkları varsayılarak, çalışmaya dahil edilen yiyecek içecek 

işletmelerinin belirlenmesinde bu site etkili olmuştur. 
Araştırmada, nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. İnternet üzerinden 

ulaşılan yiyecek içecek işletmelerinin bilgileri ve menü içerikleri içerik 

analizine tabi tutulmuştur. Yıldırım ve Şimşek’e (2016) göre içerik 

analizinin temel amacı, araştırma kapsamında toplanan verilerin 
açıklanmasını sağlayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşabilmektir. 
Çalışma kapsamında kullanılan kodlama türü, daha önceden belirlenen 
kavramlara göre gerçekleştirilen kodlama türüdür. Önceden belirlenen 
kavramlara göre gerçekleştirilen kodlama şekli, çalışmada kavramsal 
çerçevenin bulunduğu koşullarda veriler toplanmaya başlamadan önce bir 

kod listesinin oluşturulmasını mümkün kılabilmektedir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2016). Bu bağlamda, Muğla ilinin tescilli coğrafi işaretli ürünleri 

kod olarak kullanılmıştır ve menülerde kullanım durumu incelenmiştir. 

4. BULGULAR 
Araştırmada, sakin şehir unvanı almış olan Akyaka ve Köyceğiz’de 

faaliyet gösteren 40 yiyecek içecek işletmesinin menüleri içerik analizine 

tabi tutulmuştur. Araştırma kapsamında ilk olarak Muğla iline ait tescilli 
coğrafi işaretli ürünler belirlenmiştir. Tablo 1’de Muğla ilinin tescilli 

coğrafi işaretli ürünleri yer almaktadır. 
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  Tablo 1. Muğla İlinin Tescilli Coğrafi İşaretli Ürünleri 
COĞRAFİ İŞARETLİ 

ÜRÜN ADI 
COĞRAFİ 

İŞARETİN 

TÜRÜ 

TESCİL 

TARİHİ 
ÜRÜN GRUBU BAŞVURU 

YAPAN/TESCİL 

ETTİREN 
1. Bodrum Mandarini Menşe Adı 20.11.2012 İşlenmiş ve 

işlenmemiş meyve 

ve sebzeler ile 
mantarlar 

Bodrum Turunçgil 

Üretici Birliği 

2. Fethiye Kaya 
Halısı/Fethiye 

Kayaköy 
Halısı/Fethiye Halısı 

Mahreç 

İşareti 
20.11.2020 Halılar ve kilimler Fethiye Belediyesi 

3. Fethiye Kaya İnciri Menşe Adı 11.08.2021 İşlenmiş ve 

işlenmemiş meyve 

ve sebzeler ile 
mantarlar 

Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası 

(FTSO) 

4. Fethiye Tahini Mahreç 

İşareti 
23.03.2021 Diğer ürünler (FTSO) 

5. Kavaklıdere Cevizi Menşe Adı 28.08.2020 İşlenmiş ve 

işlenmemiş meyve 
ve sebzeler ile 

mantarlar 

Muğla Ticaret ve 

Sanayi Odası 
(MUTSO) 

6. Köyceğiz Portakalı Menşe Adı 24.05.2022 İşlenmiş ve 
işlenmemiş meyve 

ve sebzeler ile 
mantarlar 

Köyceğiz Ziraat 
Odası 

7. Marmaris Çam Balı Menşe Adı 06.11.2019 Bal Marmaris Ticaret 
Odası 

8. Milas El Halısı Mahreç 

İşareti 
02.06.1997 Halılar ve kilimler Milas Ticaret ve 

Sanayi Odası 
(MİTSO) 

9. Milas Tepsi Böreği Mahreç 

İşareti 
23.11.2018 Fırıncılık ve 

pastacılık 
mamulleri, hamur 

işleri, tatlılar 

(MİTSO) 

10. Milas Yağlı Zeytini Menşe Adı 28.08.2019 İşlenmiş ve 

işlenmemiş meyve 
ve sebzeler ile 

mantarlar 

(MİTSO) 

11. Milas Zeytinyağı Menşe Adı 06.12.2016 Tereyağı dâhil katı 
ve sıvı yağlar 

(MİTSO) 

12. Milas Çekişke Zeytini Mahreç 

İşareti 
17.05.2022 İşlenmiş ve 

işlenmemiş meyve 

ve sebzeler ile 
mantarlar 

(MİTSO) 

13. Muğla Beyaz Mermeri Menşe Adı 19.04.2020 Diğer ürünler (MUTSO) 
14. Muğla Göce Tarhanası Mahreç 

İşareti 
18.09.2019 Yemekler ve 

çorbalar 
(MUTSO) 

15. Muğla Köftesi Mahreç 

İşareti 
17.04.2018 Yemekler ve 

çorbalar 
(MUTSO) 

16. Muğla Saraylısı Mahreç 

İşareti 
17.04.2018 Fırıncılık ve 

pastacılık 
mamulleri, hamur 

işleri, tatlılar 

(MUTSO) 

17. Muğla Çam Balı Menşe Adı 15.08.2018 Bal Muğla İli Arı 
Yetiştiricileri Birliği 

18. Seydiler Kilimi Mahreç 

İşareti 
03.02.2020 Halılar ve kilimler (FTSO) 

19. Üzümlü 
Dastarı/Yeşilüzümlü 

Dastarı 

Mahreç 
İşareti 

20.11.2020 Dokumalar Fethiye Belediyesi 
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Tablo 1’de, 5 Eylül 2022 itibariyle ilin 19 adet tescillenmiş ürünü 

bulunmaktadır. Bu ürünlerin 14 tanesi gastronomik üründür. Tescillenen 

ürünlerin 9 tanesi menşe adı ile tescillenirken, 10 tanesi mahreç işareti ile 

tescillenmiştir. Ürünleri başvuru yapan/tescil ettiren kurum veya kuruluşlar 

ağırlıklı olarak ticaret ve sanayi odalarıdır. 
Sakin şehir Akyaka’da Tripadvisor internet sitesinde 63 restoran 

listelenmiş ve ilk 20 restoranın menüsü incelenmiştir. Restoranların 

genellikle kendi web adreslerinin bulunmadığı (13 işletme), bunun yerine 
sosyal medyayı (facebook, instagram) web adresi gibi kullandıkları 

görülmüştür. Tablo 2’de Akyaka’da faaliyet gösteren yiyecek içecek 

işletmelerinde coğrafi işaretli gastronomik ürünlerin yer alma durumu 
verilmektedir. Buna göre yiyecek içecek işletmelerinde en fazla kullanılan 

coğrafi işaretli ürün Milas Zeytinyağı’dır (%40). Bunu Milas Çekişke 

Zeytini (%25) takip etmektedir. Akyaka’da bulunan yiyecek içecek 

işletmelerinde Bodrum Mandarini, Köyceğiz Portakalı, Milas Tepsi 

Böreği, Muğla Göce Tarhanası ve Muğla Köftesine hiç yer verilmemiştir. 

Bununla beraber, yiyecek içecek işletmelerinin tamamı ne menülerinde ne 

de işletmenin web adreslerinde ya da sosyal medyalarında coğrafi işaret 

vurgusu yapmamışlardır. Bunun yerine işletmeler yöresel ürün, yerel ürün, 

doğal ürün gibi kavramları tercih etmiştir. 
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  Tablo 2. Akyaka’da Faaliyet Gösteren Yiyecek İçecek İşletmelerinde Coğrafi 

İşaretli Ürünlerin Kullanım Durumu 
ÜRÜN ADI 

R
1 

R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

R
6 

R
7 

R
8 

R
9 

R
10

 
R

11
 

R
12

 
R

13
 

R
14

 

R
15

 
R

16
 

R
17

 
R

18
 

R
19

 

R
20

 
%

 

Bodrum Mandarini                     %
0 

Fethiye Kaya İnciri    x                 %
5 

Fethiye Tahini               x    x  %
10 

Kavaklıdere Cevizi x                    %
5 

Köyceğiz Portakalı                     %
0 

Marmaris Çam Balı x   x           x x     %
20 

Milas Tepsi Böreği                     %
0 

Milas Yağlı Zeytini    x   x   x           %
15 

Milas Zeytinyağı x  x x x x x   x     x      %
40 

Milas Çekişke 

Zeytini    x   x   x     x x     %
25 

Muğla Göce 

Tarhanası                     %
0 

Muğla Köftesi                     %
0 

Muğla Saraylısı                 x    %
5 

Muğla Çam Balı x   x           x x     %
20 

 
Köyceğiz’de Tripadvisor internet sitesinde 31 restoran listelenmiş ve ilk 

20 restoranın menüsü incelenmiştir. Bu restoranların 11 tanesinin kendi 

web adresinin olmadığı görülmüştür. Web sitesi olmayan ya da Tripadvisor 
internet sitesinde menüsü bulunmayan restoranların menüsüne sosyal 
medya hesaplarından ulaşılmıştır. Ancak, bazı restoranların sitelerine 

ulaşılamadığından dolayı telefonla aranarak bilgi elde edilmiş (2 restoran) 
ve coğrafi işaretli ürünler tek tek sayılarak menülerinde olup olmadığı 

sorulmuştur. Tablo 3’te Köyceğiz’de faaliyet gösteren yiyecek içecek 

işletmelerinde coğrafi işaretli gastronomik ürünlerin yer alma durumu 
verilmektedir. İncelemeler sonucunda, işletmelerde en fazla yer verilen 

coğrafi işaretli gastronomik ürün Marmaris Çam Balı ve Milas Çekişke 

Zeytini’dir. Bu ürünler de özellikle kahvaltı servisi yapan işletmelerde köy 

kahvaltısı ya da serpme kahvaltı adı altında sunulmaktadır. Bodrum 
Mandarini, Fethiye Kaya İnciri, Milas Tepsi Böreği, Muğla Göce Tarhanası 

ve Muğla Saraylısı hiçbir yiyecek içecek işletmesinde sunulmamaktadır. 
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  Tablo 3. Köyceğiz’de Faaliyet Gösteren Yiyecek İçecek İşletmelerinde Coğrafi 

İşaretli Ürünlerin Kullanım Durumu 
ÜRÜN 

ADI R
1 

R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

R
6 

R
7 

R
8 

R
9 

R
10

 

R
11

 

R
12

 

R
13

 

R
14

 

R
15

 

R
16

 

R
17

 

R
18

 

R
19

 

R
20

 % 

Bodrum 
Mandarini 

                    
%
0 

Fethiye 
Kaya İnciri 

                    
%
0 

Fethiye 
Tahini 

     x    x x     x     
%
20 

Kavaklıder

e Cevizi 
  x                  

%
5 

Köyceğiz 

Portakalı 
    x x   x x  x  x     x  

%
35 

Marmaris 
Çam Balı 

 x x  x x  x x x x x  x  x   x  
%
60 

Milas 
Tepsi 
Böreği 

                    
%
0 

Milas 
Yağlı 

Zeytini 
  x   x  x x x x x  x  x   x  

%
50 

Milas 
Zeytinyağı 

 x x  x x    x x          
%
30 

Milas 
Çekişke 

Zeytini 
 x x  x x  x x x x x  x  x   x  

%
60 

Muğla Göce 

Tarhanası                     
%
0 

Muğla 

Köftesi 
      x  x x          x 

%
20 

Muğla 

Saraylısı 
                    

%
0 

Muğla 

Çam Balı 
     x  x x            

%
15 

 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışma kapsamında, sakin şehirlerde faaliyet gösteren yiyecek içecek 

işletmelerinde coğrafi işaretli ürünlerin sunulup sunulmadığı incelenmiştir. 

Turistlerin yiyecek içecek işletme seçimlerinde çevrimiçi paylaşım 

sitelerini, işletmelerin internet adreslerini ve sosyal medyalarını 
araştırdıkları ve buna göre karar verdikleri varsayılarak, elde edilen 

bulgular bu ağlar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Böylelikle talep bakış 

açısıyla coğrafi işaretli gastronomik değerlerin yiyecek içecek 

işletmelerinde ne düzeyde kullanıldığı ortaya konulmuştur. 
Sakin şehirlerin temel felsefesi, şehirlerin kendi kimliklerini koruyarak 

küreselleşme ile birlikte şehirlerin aynılaşmasını engellemektir. Bununla 
birlikte, sakin şehirler şehrin etnik ve doğal dokusunu koruyarak şehrin 

sahip olduğu gelenek ve göreneklerini gelecek nesillere aktarmaktadır. Bu 
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unsurlardan biri de şehrin özgün gastronomik değerleridir. Öyle ki özellikle 

sakin şehir unvanı almış destinasyonlarda şehre özgü yerel gastronomik 

ürünlerin yiyecek içecek işletmelerinde sunulması, şehri ziyaret eden 

turistler tarafından beklenen bir hizmettir. Nitekim Akyaka ve Köyceğiz 

sakin şehirlerinde faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerinde bölgeye 

özgü coğrafi işaretli gastronomik ürünlerin kullanımının oldukça sınırlı 

olduğu görülmektedir. Ayrıca, incelenen yiyecek içecek işletmelerinin 

tamamında coğrafi işaret vurgusuna yer verilmediği görülmüştür. Bu 

noktadan hareketle, yiyecek içecek işletmecilerinin coğrafi işaret 

farkındalıklarının düşük olduğu sonucuna varılabilir.  
Muğla ilinin halihazırda tescillenmiş 14 adet gastronomik ürünü 

bulunmaktadır. Başvurusu yapılmış 18 adet gastronomik ürünü ise onay 
beklemektedir. Bununla beraber, ot yemekleri, deniz mahsulleri, mantar 
yemekleri, zeytinyağlı yemekler vb. özgün yöresel yemekler bolca 
bulunmaktadır. Yine, ilin gastronomik festivaller, gastronomi müzeleri, 

mutfak kültürü vb. bakımından zengin kaynaklara sahip olduğu 

söylenebilir. Bu bağlamda, ilin gastronomi turizmi açısından da önemli 

fırsatlara sahip olduğu ileri sürülebilir. Şengül (2017) yerli turistler 

üzerinde yapmış olduğu çalışmasında, Türkiye’de gastronomi turizmi 

amacıyla ziyaret edilen iller sıralamasında Muğla’nın 10. sırada (1040 

ankette %29,38) yer aldığını, Ege bölgesinde ise İzmir’den sonra 2. il 
olduğunu tespit etmiştir. Ön Esen ve Kılıç (2020) turist rehberleri üzerine 
yaptıkları araştırmada, Muğla ilinde gastronomik unsurların oldukça fazla 

olduğunu, şehre gelen turistlerin ilgisini çektiğini ve gastronomi turizminin 

kolay bir şekilde diğer alternatif turizm türleriyle entegre edilebileceğini 

belirlemişlerdir. Yayla ve Yayla da (2019) Ege Bölgesi’nde Aydın, İzmir, 

Manisa ve Muğla’nın gastronomi bölgesi oluşturmak için yeterli coğrafi 

işaretli gastronomik ürünlere sahip olduğunu ileri sürmüştür. Vatansever 
ve Yıldız (2017) Muğla’nın sahip olduğu coğrafi işaretleri turistik ürün 
haline getirebilecek potansiyele sahip olduğunu ifade ederken, Çukur ve 

Çukur (2017) Muğla’da coğrafi işaretli ürünlerin sayısının artırılmasının 

kırsal kalkınmayı destekleyeceğini ifade etmektedir. Benzer şekilde, 

Şimşek ve Yıldız da (2017), Muğla ilinin kültürel miras açısından değerli 

olan yöresel yemekleri olduğuna dikkat çekerek, gastronomi turizmi için 

önemli olduğunu vurgulamışlardır. Nitekim çalışma kapsamında, Muğla 

ilinin sakin şehirlerinde faaliyette olan yiyecek içecek işletmelerinde 

coğrafi işaretli gastronomik ürünlere yeterince yer verilmediği ve coğrafi 

işaretli ürün vurgusunun yapılmadığı tespit edilmiştir. Ön Esen ve Kılıç da 
(2020) Muğla ilinde tur kapsamında gidilen konaklama ve yiyecek içecek 

işletmelerinde yöresel lezzetlere yer verilmediğini tespit etmişlerdir. Sonuç 

olarak, zengin bir mutfak kültürüne sahip olan ilin bu değerlerini turistlere 

sunabilmesi bakımından yetersiz kaldığı görülmektedir. Özellikle fastfood 
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kültürüne bir başkaldırı olarak ortaya çıkan slowfood akımı ve sonrasında 
sakin şehirlerin (cittaslow) temeli olan “yerelin korunması ve 

sürdürülmesi” felsefesinin Muğla sakin şehirleri örneğinde tam anlamıyla 

uygulanamadığı tespit edilmiştir. Öyle ki sakin şehir unvanı alan Akyaka 

ve Köyceğiz’de yerel ürünlerden ziyade fastfood kültürünün daha ağır 

basması oldukça düşündürücüdür. Bu kapsamda aşağıda ilgili paydaşlara 

yönelik birtakım öneriler sunulmaktadır. 
 Yiyecek içecek işletmeleri coğrafi işaretli ürünler hakkında 

bilinçlendirilmeli, coğrafi işaretli ürünlerin kullanımı artırılmalı ve 

menülerinde yer vermeleri için teşvik edilmelidir. Özellikle sakin 
şehirlerde faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmecilerinin bu 

konuda daha fazla hassasiyet göstermeleri sağlanmalı ve geriyorsa 

en az bir coğrafi işaretli ürünü menülerinde yer vermesi zorunlu 

kılınmalıdır.  
 Muğla iline özgü yemeklerin (özellikle Çökertme Kebabı, Milas 

Kabak Çiçeği Dolması gibi) coğrafi işareti bir an önce alınmalı ve 

coğrafi işaretli ürünlerden menüler oluşturulmalıdır. Bununla 

beraber Bodrum Mandarini, Kavaklıdere Cevizi, Marmaris Çam 

Balı gibi menşe adı ile tescillenen ürünlerden yenilikçi yemekler ve 
içecekler oluşturulmalı ve turistlere sunulmalıdır. 

 Muğla ilinde ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde aşçılık ve 

gastronomi eğitimi veren eğitim kurumlarında, Muğla mutfağı ve 

Muğla ilinin coğrafi işaretli gastronomi ürünleri hakkında 

müfredatlara ders(ler) eklenmelidir. Özellikle Muğla il genelinde 

okullar arası yemek yarışmaları düzenlenerek, Muğla’ya özgü 

yemekler ve coğrafi işaretli ürünler hakkında bilinçlendirme 

yapılabilir. 
 Özellikle sakin şehir unvanı almış Akyaka ve Köyceğiz’de coğrafi 

işaretli ürünler kapsamında gastronomi festivalleri düzenlenebilir. 

Bu festivallere tüm yiyecek içecek işletmecilerinin katılımı teşvik 

edilerek, menülerinde coğrafi işaretli gastronomik ürünlere yer 

vermeleri ve coğrafi işaret vurgusunu kullanmaları teşvik edilebilir. 
Çalışma kapsamında, Muğla ilinin sakin şehirlerinde faaliyet gösteren 

yiyecek içecek işletmelerinde coğrafi işaretli ürün kullanım durumları 

incelenmiştir. Gelecek çalışmalarda farklı bölgelerdeki sakin şehirlerin 

menüleri incelenerek benzer çalışmalar yapılabilir. Bununla beraber 

çalışmada, sadece işletmelerin menüleri incelenmiş, yani ikincil 
kaynaklardan faydalanılmıştır. İleriki çalışmalarda yiyecek içecek 

işletmecileri ile görüşmeler yoluyla coğrafi işaretli gastronomik ürünlere 

vurgu yapılmama ve menülerde yeterince yer verilmeme nedenleri 

araştırılabilir. 

 

https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/4845
https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/4845
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ÖZET 
Araştırmanın amacı, aşırı turizm talebine bağlı olarak İstanbul Adalar’da 

yaşayan yerel halkın turizm korkusu (turizm fobisi) düzeylerini 

belirlemektir. Survey metodunun kullanıldığı araştırmada, literatürde yer 

alan konu ile ilgili araştırmalardan yararlanılarak bir anket formu 
düzenlenmiştir. Elde edilen veriler sosyal bilimlerde yaygın olarak 

kullanılan istatistik paket programı (SPSS) aracılığıyla analiz edilmiştir. 
Araştırma sonucunda; İstanbul Adalar’da yaşayan yerel halkın turizm 

korkusu (turizm fobisi) düzeylerinin demografik değişkenlerden yalnızca 
ikamet edilen konut tipine göre farklılık gösterdiği; kendi evinde yaşayan 

katılımcıların turizm korkusu düzeylerinin kiralık evde ya da lojmanda 

yaşayanlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Aşırı turizm talebi, turizm korkusu, Adalar, İstanbul. 

 

DETERMINATION OF LOCAL RESIDENTS’ LEVELS OF 

TOURISM PHOBIA IN ADALAR-ISTANBUL 

ABSTRACT 
The term “tourism phobia”which first arose out of the rise of local 

residents’ anti-tourism shows in Barcelona-Spain in 2017 is generally 
explained as “tourists are not accepted to revisit the destinations which 

have excessive tourism demand. Tourism phobia, especially rising in 
Europe and probable in the other destinations causes trouble because of 
excessive tourism demand. The purpose of the research is to determine 
local residents’ levels of tourism phobia in Adalar-Istanbul. In the research 
where the survey method was used, a questionnaire form was prepared by 
using the researches related to the subject in the literature. Data was 
analysed via the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). As a 
result; It was found that the fear of tourism (phobia of tourism) levels of 
local residents living in Istanbul Islands differ from demographic variables 
only according to the type of housing they reside in; the fear of tourism 

mailto:yurdanuryumuk@karabuk.edu.tr
mailto:burakpinaroglu@karabuk.edu.tr
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levels of participants living in their own home are higher than those living 
in a rented house or lodging.  
Keywords: Excessive tourism demand, tourism phobia, Adalar, Istanbul. 

 
1. GİRİŞ 

Turizmin yerel halk üzerine olan etkisi son yıllarda akademisyenlerin 

dikkatini çekmiş; ekonomi, antropoloji, coğrafya ve turizm gibi 

disiplinlerde söz konusu etki incelenmiştir. Bir bölgede yaşayan halkın 

turizmin gelişimini nasıl değerlendirdiği ve bu gelişimin insanların 

hayatlarını ne yönde etkilediği sosyolojik bir yaklaşımla cevapları 

bulunacak sorulardır (Turan, 2015: 13). Çok sayıda ziyaretçinin gruplar 

halinde belirli destinasyonlara gerçekleştirdikleri seyahat şeklini ifade eden 
kitle turizminin; bölge halkı üzerinde ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan 

olumsuz etkiler yaratabildiği ortaya çıkmaktadır. Söz konusu 

destinasyonların taşıma kapasitesini aşacak düzeyde ziyaretçi ağırlaması; 
yerel halkın yaşam kalitesi düzeyini düşürebileceğini varsaymaları 
sebebiyle turizme yönelik düşmanca tutum geliştirmelerine yol açmaktadır. 

“Turizm korkusu” kavramıyla ifade edilen bu durum; kitle turizmi 
uygulamalarının sürdürülemez olması ile ilişkilendirilmektedir (Zemła, 

2020: 9). Turizm korkusu herhangi bir bölgedeki turizm faaliyetlerinin 

bölge sakinlerine rahatsızlık verecek şekilde yürütüldüğünü göstermektedir 
(Almeida-García vd., 2021). Aşırı turizm talebine bağlı olarak ortaya çıkan 

kalabalıklaşma, altyapı yetersizliği, enerji ve suya olan talebin artması, 

kirlilik, ziyaretçilerin umursamaz davranışları, çevresel bozulma, tarihi 

mekânlara verilen zarar, kimlik kaybı ve yaşam maliyetinde görülen artış 

yerel halkın ziyaretçilere yönelik negatif bir tutum geliştirmesine sebebiyet 
vermektedir (Can vd., 2020: 700).  

Dünyada Barselona ve Venedik kentleri başta olmak üzere Amsterdam, 
Paris, Bangkok ve Santorini gibi kentlerde aşırı turizmin bir sonucu olarak 

ortaya çıkan turizm kokusu olgusunun; ülkemizde de diğer bölgelere göre 

turizm talebinin daha yoğun olduğu Sinop, Muğla, Aydın ve İzmir gibi kıyı 

turizmi destinasyonlarında ön plana çıktığı görülmektedir (İpar ve Kurnaz, 

2020; Çavuş ve Tanrısevdi, 2002; Yıldız, 2022; Yumuk ve Altıntaş, 2019; 

Yüksel vd., 2020). Gerçekleştirilen bu araştırmada, aşırı turizm talebine 
bağlı olarak İstanbul Adalar’da yaşayan yerel halkın turizm korkusu 

(turizm fobisi) düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Turizm korkusu 

kavramı özellikle yerel halk-turist etkileşimi boyutuyla 
değerlendirildiğinde; araştırmanın bölgede sosyal sürdürülebilirliği 

sağlaması bakımından turizm paydaşlarına önemli ipuçları verebileceği 

düşünülmektedir., 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Aşırı Turizm 

Aşırı turizm terimi, medya söylemlerinden ve çok fazla teorik temele 

sahip olmayan bir kavram olarak ortaya çıkmış ve 2017 yılında bazı 

dergilerin özel sayılarının yayınlanmasından sonra akademi camiasında 

yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir (Koens, vd., 2018). 2017 yılında 

konu ile ilgili akademik çalışmalara başlanmış olsa da aşırı turizm 

kavramının yeni bir olgu olduğunu söylemek mümkün değildir. Aşırı 

turizmin bölge halkı üzerinde hissettirdiği çeşitli baskı ve sorunları temel 

alan çalışmalar 1970’li yıllara; bir destinasyonun mevcut kapasitesi 

üzerinde turist çekmesinin bazı riskler taşıdığına dair tartışmalar da 
1980’lere kadar uzanmaktadır (Boissevain, 1977; Williams, 1979; 
UNWTO,1983). Aşırı turizm, “popüler destinasyonlara yapılan koordine 

olmayan ve kitlesel turist akışı” şeklinde ifade edilmektedir. Başka bir 

tanıma göre ise; aşırı turizm, bir destinasyonun aşırı sayıda turist tarafından 

ziyaret edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Son olarak aşırı turizmin, 

destinasyonlara pek çok açıdan zarar verdiği düşünülmektedir (Capocchi, 

vd., 2019: 6).  
Aşırı turizm kavramı ile yakından ilişikli olan bir diğer kavram ise 

turizm fobisi veya turist fobisidir. Turizm fobisi kavramı ilk olarak 2008 

yılında “El Pais” isimli gazetede yayınlanan ‘Touristfobia’ isimli bir 

makalede anılmıştır. Makalede, daha önce görülmemiş bir şekilde turizmin 

kontrolsüz büyümesinin Barselona şehrinin sosyal dokusunu bozduğunu ve 

şehir üzerinde önemli bir tehdit oluşturduğu açıklanmıştır (Milano, 2017). 
Aşırı turizm kavramı, turist kabul eden bir destinasyonun taşıma 

kapasitesinin aşılarak çok fazla turist tarafından ziyaret edilmesi sonucu 
ortaya çıkan bir durumdur. Bu durumun bazı sebepleri vardır. Godwin’e 

(2017: 5-6) göre bu sebepler şunlardır; 
 Havayolu alternatiflerinin artması sonucu düşük maliyetli havayolu 

taşımacılığı, 
 Kısa mesafeli uçuşların artması sonucu daha fazla insanın şehir 

gezilerine çıkması, 
 Otobüs seyahatlerinde görülen hacim artışı, 
 Airbnb gibi uygulamalarıyla birlikte ev sahiplerinin evlerinin 

tamamını veya bir bölümünü turistlere kiralaması, 
 Turizmin mevsimselliği sebebiyle belirli dönemlerde yoğun 

görülen turist hareketliliği, 
 Harcanabilir gelir ve izinlerin artması sonucu insanların daha fazla 

tatile çıkması, 
 Seyahat etme potansiyeli bulunan gruplarda artış görülmesi, 
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 Seyahat firmalarının gün geçtikçe çeşitlenmesi ve kapasite artırımı 

yapması.  
Aşırı turizmin sebebiyet verdiği bazı sorunlar ise şu şekilde sıralanabilir 

(Jordan, vd., 2018; Milano, 2017): 
 Şehirlerde oluşan kalabalık, 
 Altyapı yetersizliği, 
 Kamusal alanlarda özelleştirmeye gidilmesi, 
 Su ve enerji talebinden kaynaklı sıkıntılar, 
 Kirlilik ve çevresel tahribat, 
 Tarihi alanlarda oluşan hasarlar, 
 Etnisite ve kimlik kaybı, 
 Kontrolsüz kentleşme oranının artması,  
 Trafik ve otopark sorunları, 
 Yaşam maliyetlerinde görülen artış. 
 Sosyal anlamdaki eşitsizlikler. 
Genel olarak değerlendirildiğinde; küresel dünyanın söz konusu 

getirilerinden kaynaklanan turistik talepteki artış kontrol edilemeyecek 

düzeye ulaştığında, çevresel ve sosyo-kültürel birtakım sorumları da 

beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan belki de en önemlisi yerel halkın 

bölgedeki turizmi kabul düzeyinde görülen problemlerdir Yerel halkta 

turizme yönelik bir korku durumu oluşabilmektedir. Bu nedenle bir 

bölgede turizm planlaması yapılırken yerel halkın ve diğer paydaşların da 

planlamaya dâhil edilmesi etkili bir önlem olabilir.   

2.2. Turizm Fobisi (Turizm Korkusu) 
1970 ve özellikle de 1980’lerden itibaren yerel halkın turizme ve 

turistlere yönelik tutum araştırmaları devam etmektedir. Bundan farklı 

olarak 2008’de Donaire tarafından turizm fobisi adı verilen ve az kullanılan 

bir terim üzerine çalışılmıştır (Donaire, 2008). Bu terim genel olarak, 
turizm olaylarını reddetme tutumlarından bahsetmek için kullanılmaktadır. 

Ancak bu kavramın daha sonra oldukça geniş bir alana yayıldığı ve aşırı 

turizmin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan “turizm fobisi” ile birlikte 

anılmaya başladığı görülmüştür (Milano, vd., 2019).  
Çeşitli kuruluşlara göre turizm, ‘zevk için yapılan seyahat ve turizm 

aktiviteleri’ iken; fobi ise ‘birine veya bir şeye karşı isteksizlik’ olarak 

tanımlanmaktadır. Buradan hareketle turizm fobisinin, insanların turistik 

faaliyetlere karşı hissettikleri tiksinme, korku veya sosyal olarak kabul 

görmeme olduğu sonucuna ulaşılabilir (Alemida-García, vd., 2019: 4). Her 
geçen gün artan turizm hareketlerine karşı olumsuz tutumlar oluşmaya 

devam etmektedir. Söz konusu artan turizm talebi yerel halkın günlük 

yaşamı ve yaşam koşulları üzerinde olumsuz bir etki bırakmaktadır. Bunun 
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sonucu olarak; dünya çapında bir dizi protesto ve turizm karşıtı aktiviteler 

düzenlenmiştir ve bu da turizm fobisi tartışmalarını güçlendirmiştir 

(Postma ve Schmuecker, 2017). Milona’ya (2018: 553) göre turizm fobisi, 

‘turistlerin kullandığı alanlara (restoranlar, işletmeler, turist otobüsleri vs.) 

saldırılar ve diğer vandalizm eylemleri şeklinde görülebilen bir tür turizmi 

reddetme hareketidir’. Bu ev sahibi-turist çatışmaları genellikle, fiyatların 

yükselmesi, satın alma gücünün azalması, kiralarda görülen aşırı artış gibi 

ekonomik sebeplerin yanı sıra; yoksulluğun artması, kültürel kimlik 

kaybının görülmesi, yaşanılan yerde hissedilen yabancılaşma hissi, gürültü 

kirliliği ve kalabalık gibi kültürel ve sosyal olumsuz etkiler hissedildiğinde 

ortaya çıkmaktadır (Colomb ve Novy, 2017; Pinke-Sziva, vd., 2019; Smith, 
vd., 2019).  

Alvarez-Sousa (2018) destinasyonların belirli bir doyum noktasına 

ulaşmasıyla birlikte ev sahibi topluluklar ve turistler arasındaki ilişkinin 

giderek çatışmaya dönüştüğünü belirtmektedir. Bir turizm destinasyonun 
taşıma kapasitesine bağlı olarak ev sahibi topluluğun tutumu turistik 

kabulden turistik kaçınmaya doğru değişim gösterebilmektedir (Zerva, vd., 

2019). Bu durum, turizmin gelişmesi ile yöre halkının turizme yönelik algı 

ve tutumu arasındaki ilişkinin zamanla değişebileceğini göstermektedir. Bu 

nedenle, bir destinasyonun gelişimine ve tanınırlılığına bağlı olarak oluşan 
aşırı turizmin, toplum üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için aşırı 

turizm ve turizm fobisi arasındaki ilişkinin açıklanması gerekmektedir.  

2.3. Aşırı Turizm ve Turizm Fobisi İlişkisi 
Aşırı turizm ile ilgili gerçekleştirilen araştırmalar, aşırı turizmin bazı 

nedenlerini; gelişen paylaşım ekonomisi sektörü, çevrimiçi değerlendirme 

platformları, artan sosyal medya kullanımı, mobil seyahat uygulamaları, 
ucuz uçuşlar, kruvaziyer turizmindeki büyüme ve kolay sınır geçişi 

şeklinde sıralamaktadır (Lawton, 2017; Tourtellot, 2017). Bu temel 
öncüller seyahat sürecinde turistlere sadece yardımcı olmakla kalmamakta; 

aynı zamanda kalış süresini uzatmakta ve çeşitli olanaklar sunmaktadır 
(Oklevik, vd., 2019). Örneğin; Norveç’teki bazı destinasyonların, 

Tripadvisor gibi sitelerde yüksek puan alması ve üst sıralara yükselmesi 

sonucu aşırı talep çektiği ve bunun da aşırı turizme yol açtığı 

söylenmektedir (Oklevik, vd., 2019). Bu bazı destinasyonların alternatif 

destinasyon olmaktan çıkıp popüler destinasyon olmasına sebep olmaktadır 

(Baudry, 2017). 
Turizmin bölgeye doğrudan döviz getirisi sağlaması ve bölge halkı için 

gelir yaratması yerel halk tarafından olumlu olarak karşılansa da turist 
sayısındaki hızlı ve kontrolsüz artış ve hayat kalitesinin düşmesi yöre 

halkının turistlere karşı olumsuz tavır sergilemelerine yol açmaktadır 

(Öztürk, 2020). Kalabalık, çevresel tahribat, yüksek yaşam maliyeti, düşük 
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yaşam kalitesi, trafik, hava kirliliği gibi nedenler yerel halkın turizme karşı 

çıkmasına ve reddetmesine neden olmaktadır (Pinke-Sziva, vd., 2019).  
Aşırı turizm turistler için de bazı olumsuzları beraberinde getirmektedir. 

Örneğin; tarihi bir bölgede fotoğraf çektirebilmek veya müzeye girebilmek 

için sıra beklemek, ulaşım araçlarında yer bulamamak, yöre halkı 

tarafından hoş karşılanmamak, ürünlere değerinden fazla ücret ödemek vb. 
durumlar turistlerin seyahat deneyimlerini olumsuz etkileyebilmektedir. 
Ayrıca turistler, yaşadıkları bu olumsuz deneyimleri sosyal medyada 
paylaşabilmektedirler (Aylan ve Aylan, 2020).  

Aşırı turizm farklı destinasyonlarda farklı şekilde etkiler yaratmaktadır 
(UNWTO, 2018). Örneğin; aşırı turizm bazı destinasyonlarda çevresel 
tahribata sebebiyet verirken; kimi destinasyonlarda ise sosyal ve kültürel 

anlamda bozulmalara yol açabilmektedir. Bu sebeple; çözümlerin 
destinasyona özgü olması gerekmektedir. Bir destinasyonunun 
pazarlanmasında sürdürülebilirlik anlayışını benimsemek olumsuzlukları 

ortadan kaldırmak ve kaynak devamlılığını sağlamak açısından önemlidir 
(Doğan ve Gümüş, 2014). Aşırı turizm sonucu ortaya çıkan turizm 

fobisinin önüne geçebilmek için en nihai çözüm ise tüm paydaşların 

yararına çözümler üretilmesidir. WTTC ve McKinsey Company (2017: 8-
9)’nin konuya ilişkin bazı önerileri şunlardır: 

 Turist akış bilgisini içeren detaylı bir veri tabanı oluşturulmalı ve 

sürekli güncel tutulmalıdır. 
 Sürdürülebilirlik için dengeli ve uzun vadeli programlar 

hazırlanmalıdır. 
 Planlamalara aşırı turizmden etkilenen veya etkilenebilecek her 

türlü paydaş dâhil edilmelidir. 
 Turistlerin seyahat süreleri ve tercih ettikleri aylar düzenli olarak 

izlenmeli ve buna yönelik önlemler alınmalıdır. 
 Arz ve talep dengesi sağlanmalıdır.  
 Fiyatlar denetlenmelidir. 
 Konaklama olanakları denetlenmeli ve düzenlenmelidir. 
Genel anlamda aşırı turizmden kaynaklı sorunların destinasyondan 

destinasyona farklıklar (fiyat, arz-talep durumu, konaklama imkanları, 

turist sayısı, altyapı ve üstyapı olanakları) gösterebildiğini söylenebilir. Bu 

nedenle her destinasyona özgü farklı planlamalar yapılmalı ve uygulamaya 

geçirilmelidir.  

3. YÖNTEM 
Araştırmanın evrenini İstanbul Adalar’da yaşayan halk oluşturmaktadır. 

Aşırı turizm talebine bağlı olarak İstanbul Adalar’da yaşayan halkın turizm 

korkusu (turizm fobisi) düzeylerini belirlemeyi amaçlayan araştırmada 
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İstanbul Adalar’ın evren olarak belirlenmesinde; özellikle yaz aylarında 

yazlıkçılar ve günü birlik ziyaretçilerle birlikte Adalar nüfusunun yaklaşık 

140.000’e ulaşması etkili olmuştur. 2021 yılı verilerine göre İstanbul 

Adalar (Heybeliada, Kınalıada, Burgazada ve Büyükada)’da toplam nüfus 

16.372 olarak belirtilmektedir (Adalar Belediyesi, 2022). Araştırmada 

tesadüfü olmayan (olasılıklı olmayan) örnekleme yöntemlerinden kolayda 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılmayı 

kabul eden 247 kişiye yüz yüze anket uygulanmıştır. Anket uygulamasının 

yüz yüze yapılması anketlerin eksik ya da hatalı doldurulmasının önüne 

geçmiştir. Bu nedenle katılımcılara uygulanan anketlerin tamamı 

değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. 
Nicel araştırmalarda sıklıkla başvurulan survey metodunun kullanıldığı 

araştırmada veriler anket tekniğiyle toplanmıştır.  Literatürde yer alan 

çalışmalardan (Çavuş ve Tanrısevdi, 2002; Gilbert ve Clark, 1997; Gündüz, 

2018) faydalanılarak bir anket formu hazırlanmıştır. Anket formunda 
katılımcıların turizm fobisi düzeylerini ölçmeye yönelik 48; demografik 

özelliklerini belirlemeye yönelik 8 ifade yer almaktadır. Turizm fobisi 

düzeyine ilişkin ifadeler 5’li Likert tipi derecelendirme ölçeğine göre 

düzenlenmiştir (Kesinlikle Katılmıyorum: 1, Katılmıyorum: 2, Ne 

Katılıyorum Ne Katılmıyorum: 3, Katılıyorum: 4, Kesinlikle Katılıyorum: 

5).  Anketler katılımcılara yüz yüze uygulanmıştır. Her bir anketin 

yanıtlanması yaklaşık 12 dk sürmüştür. Verilerin analizinde ise sosyal 

bilimlerde yaygın olarak kullanılan istatistik paket programından (SPSS 

21) yararlanılmıştır. 

4. BULGULAR 
4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri ile İlgili Bulgular 

Araştırmaya katılanların demografik özellikleri incelendiğinde; 

katılımcıların 102’sinin kadın; 145’inin erkek olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılanların çoğunluğu (%55,5) bekârdır. Katılımcıların 

büyük çoğunluğunun 27-35 yaş aralığında olduğu görülmektedir (%24,7).  

Katılımcıların 93’ünün lise mezunu ve yalnızca 6’sının okuryazar olduğu 

anlaşılmaktadır. İstanbul Adalar’da en uzun süre ikamet eden katılımcı 

sayısı oranı en fazladır (%26,7). Katılımcıların çoğunluğunun aylık geliri 

asgari 2020-4000 TL arasında bulunmaktadır (%32,0). 152 katılımcı kendi 

evinde oturmakta; 75 katılımcı ise turizm sektöründe çalışmaktadır.  

4.2. Güvenilirlik ve Normallik Analizi Sonuçları 
Güvenilirlik araştırmada kullanılan ölçeğin değişkenleri ne derece doğru 

ölçtüğünü göstermektedir. Likert tipi derecelendirme ölçeklerinin 

kullanıldığı araştırmalarda Cronbach’s alpha katsayısı hesaplanmaktadır. 

Cronbach’s alpha katsayısı 0 ile 1 arasında değerler almakta; 1’e 

yaklaştıkça ölçeğin güvenilirliğinin arttığı kabul edilmektedir. Genelde bu 
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değerin 0,70’den büyük olması beklenmektedir (Büyüköztürk, 2014: 181-
183; Özdemir, 2010: 74-75).  Katılımcıların turizm fobisi düzeylerini 

ölçmek için yöneltilen 48 ifadenin tümü analize tabi tutulmuştur ve 

ölçeğinin Cronbach’s alpha katsayısı 0,84 olarak hesaplanmıştır. 
Araştırmada parametrik ya da parametrik olmayan testlerden 

hangilerinin uygulanacağına karar verebilmek için normallik analizinin 

yapılması gerekmektedir. Kolmogorov–Smirnov (KS), Shapiro–Wilk 
(SW) testi sonuçları, çarpıklık-basıklık değerleri ve normal Q–Q plot 
olarak adlandırılan grafik verilerin normal dağılımı hakkında bilgi 

vermektedir. Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda istatistiksel olarak 
anlamlı olmayan değer (sig. değeri, 05’ten büyük) verilerin normal 

dağıldığını göstermektedir (Pallant, 2016: 71-75). Araştırmada turizm 

fobisi ölçeği için elde edilen Kolmogorov-Smirnov değerinin anlamlı 

olduğu (sig. değeri, 05’ten büyük) görülmektedir (,091). Söz konusu değere 

göre verilerin normal dağıldığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle araştırmada 

veri analizinde parametrik testlerden yararlanılmıştır. 

4.3. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) Sonuçları 

Tablo 1. Turizm Fobisi Düzeyine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

İfadeler 
Faktör 

Yükü 
Açıklanan 

Varyans % 
Faktör 1: Turizmin Çevresel ve Ekonomik Olumsuz 

Etkileri 
Adalarda turizm gürültü kirliliğine neden olmaktadır. 
Adalarda turizm konut satın alma maliyetini 

yükseltmektedir. 
Adalarda turizm konut kira bedellerini yükseltmektedir. 
Adalarda turizm aşırı kalabalığa neden olmaktadır. 
Adalarda turizm trafik yoğunluğuna neden olmaktadır. 
Adalarda turizm hayat pahalılığına neden olmaktadır. 
Adalarda turizm çevre kirliliğine neden olmaktadır. 

 
,757 
,730 
,709 
,698 
,616 
,537 
,524 

 
 
 

17,370 

Faktör 2: Halkın Turizme Bakış Açısı ve Turistle 

Olan İlişkisi 
Yerel halk Adalara gelen turistlerle iletişime geçmekten 

hoşlanır. 
Adalara gelen turistler yerel halka arkadaşça 

yaklaşmaktadır. 
Adalarda turizm barış ve huzur ortamının sağlanmasına 

katkıda bulunmaktadır. 
Adalarda yerel halkın turizm bilinci gelişmiştir. 
Adalara gelen turistler yerel halkın yaşam tarzına uyum 

sağlamaktadır. 
Adalarda turizm iyi organize edilmekte ve turizm 
faaliyetleri düzenli bir şekilde yürütülmektedir. 
Adalarda turizmden ötürü yerel yönetim hizmetlerine 

önem verilmektedir. 
Adalarda turizm kentsel yaşam kalitesini artırmaktadır. 

 
,767 
,739 
,631 
,599 
,563 
,518 

 
,517 
,357 
,306 

 
 
 
 
 

9,843 
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Adalara gelen turistler yerel halkın manevi ve kültürel 

değerlerine saygı göstermektedir. 
Faktör 3: Halkın Turizmi Destekleme Düzeyi 
Adalara turist çekebilmek için kente daha fazla yatırım 

yapılmalıdır. 
Adalara turist çekebilmek için kentin daha fazla tanıtımı 

yapılmalıdır. 
Adaların turizm bölgesi olmasını destekliyorum. 
Adaları ziyaret eden turist sayısı kabul edilebilir 

düzeydedir. 
Adalarda turizm kent imajını olumlu yönde 

etkilemektedir. 
Adaları ziyaret eden turist sayısına sınırlama 

getirilmelidir. 

 
,756 
,721 
,619 
,559 
,539 
-,395 

 
 

6,670 

Faktör 4: Turizmin Ekonomi Üzerindeki Olumlu 

Etkileri 
Adalarda en önemli istihdam fırsatı turizm sektörü 

tarafından yaratılmaktadır. 
Adalarda turizm kent ekonomisine önemli katkı 

sağlamaktadır. 
Adalarda turizm halk için yeterli iş imkânları 

yaratmaktadır. 
Adalar güvenli bir turizm bölgesidir. 
Adalarda turizm sektörüne aşırı bağlılık söz konusudur. 

 
,734 
,682 
,679 
,561 
,556 

 

 
 

4,900 

Faktör 5: Yaşam Memnuniyeti 
Adalarda yaşamaktan mutluyum. 
Gelecekte de adalarda yaşamayı isterim. 
Adalarda yaşamayı başkalarına da tavsiye ederim. 

 
,817 
,810 
,749 

 
 

4,269 

Faktör 6: Turizmin Sosyo-kültürel Olumsuz Etkileri 
Adalarda turizme karşı yerel halk tarafından sergilenen 

olumsuz tutumun giderek arttığını düşünüyorum. 
Adalarda turizme karşı yerel halkın olumsuz bir tutum 

sergilediğini düşünüyorum. 
Adalara gelen turistler ile yerli halk arasında kültür 

çatışması yaşanmaktadır. 

 
,791 

 
,776 
,398 

 

 
 

3,610 

Faktör 7: Turizmin Tarih ve Kültür Üzerindeki 

Olumlu Katkıları 
Adalarda turizm kültürel değerlerin korunmasına katkı 

sağlamaktadır. 
Adalarda turizm tarihi alanların korunmasına katkı 

sağlamaktadır. 
Adalarda turizm yerel kültürün korunmasını teşvik 

etmektedir. 

 
,730 
,660 
,411 

 

 
 

3,291 

Faktör 8: Turizmin Diğer Olumsuz Etkileri 
Adalarda turizm suç oranının artmasına sebebiyet 

vermektedir. 
Adalarda turizm yerel halkın yaşam biçimine ters 

düşmektedir. 
Adalarda turizm diğer sektörler için tehdit 

oluşturmaktadır. 

 
,674 
,633 
,519 
,466 

 
 

3,252 
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Adalarda turizm çarpık kentleşmeye neden olmaktadır. 
Faktör 9: Üstyapı ve Ulaşım Olanakları 
Adalarda alışveriş imkânları yeterlidir. 
Adalardaki rekreasyon alanları yeterlidir. 
Adalarda yeterli düzeyde yeme-içme olanakları 

bulunmaktadır. 
Adalarda ulaşım olanakları yeterlidir. 

 
,664 
,630 
,500 
,414 

 
 

3,034 

KMO: ,788 Bartlett Küresellik Testi: 5448,453 p: ,000  
Toplam Varyans Açıklama Oranı: %56,239 

Adalar’da yaşayan halka uygulanan turizm fobisi ölçeğinin faktör 

yapısını ortaya koymak amacıyla açımlayıcı faktör analizinden 

yararlanılmıştır. Bu amaçla temel bileşenler analizi ve Varimax rotasyonu 

kullanılmıştır. Ölçekte yer alan 48 ifade Varimax rotasyonu kullanılarak 

açımlayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Turizm fobisi ölçeğinde yer 

alan 48 ifadenin tümünün öz değeri (eigenvalue) 1,00’ın üzerinde olduğu 

ve faktör yükü (factor load) 0,50’den büyük olduğu için bütün ifadeler 

değerlendirmeye alınmıştır. Ancak “Adalarda turizm yerel kültürün 

ticarileştirilmesine neden olmaktadır” ifadesi hiçbir faktörle 
ilişkilendirilememesi ve “Adalarda turizm doğal kaynakların korunmasını 

teşvik etmektedir”, “Adaların alt yapısı (yol, su, kanalizasyon) yeterlidir” 

ve “Adalarda yeterli düzeyde sinema, tiyatro ve müzikal gibi etkinlikler 

düzenlenmektedir” ifadeleri ise birden çok faktör altında yer almaları 

nedeniyle faktör analizinden çıkarılmıştır. Faktör analizi sonuçlarına 

bakıldığında (Tablo 1), Kaiser Meyer Olkin (KMO) değeri 0,78’dir ve 

Bartlett Küresellik Testi (5448,453; p:0,000) anlamlı çıkmıştır. Bu iki 
sonuç, örneklemin yeterli olduğuna ve verilerin faktör analizine uygun 

olduğuna işaret etmektedir. Katılımcıların turizm fobisine yönelik algıları 

dokuz faktörlü bir yapı göstermektedir. Faktörler literatüre uygun şekilde 

adlandırılmıştır. Dokuz faktörün toplam varyansı açıklama oranı, %56’dır. 

Toplam varyans açıklama oranı içerisinde en büyük pay %17,3 ile turizmin 

çevresel ve ekonomik olumsuz etkilerine aittir.  

4.4. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Farklılık Testi 

Sonuçları 
Adalar’da yaşayan yerel halkın turizm fobisi düzeylerinin demografik 

özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak için 

bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizleri 

gerçekleştirilmiştir. ANOVA analizlerinde grup varyanslarının homojen 

olduğu ancak örneklem büyüklükleri arasındaki farkın büyük olduğu 

durumlarda Hochberg’s GT2 çoklu karşılaştırma tekniğinden 

yararlanılmıştır (Field, 2009). Buna göre; katılımcıların turizm fobisi 

düzeylerinin cinsiyet, yaş, medeni hal, eğitim düzeyi, gelir, ikamet süresi 

ve çalışılan sektör durumlarına göre farklılık göstermediği; ikamet edilen 

konut durumuna göre ise farklılaştığı görülmüştür.  
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Tablo 2. İkamet Edilen Konut Durumuna Göre Katılımcıların Turizm Fobisi 

Düzeylerine İlişkin Anova Testi Sonuçları 

Tablo 2’ye göre; anlamlılık düzeyini gösteren sig. değeri 0,05’den 

küçük olduğu için ikamet edilen konut açısından katılımcıların turizm 

fobisi düzeylerinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir [F(3-243)= 
3,301; p=,021<0,05]. Hochberg’s GT2 testi sonuçlarından farklılığın kendi 

evinde ikamet edenler ile “diğer” grubunda bulunanlar arasında olduğu 

anlaşılmaktadır. Kendi evinde ikamet edenlerin turizm fobisi düzeylerine 

ilişkin ortalama değerin (3,4784) “diğer” grubundakilerine (3,1898) göre 

daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır.  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
İstanbul Adalar’da yaşayan halkın turizm korkusu düzeylerini ortaya 

koymak amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada; katılımcıların Adalar’da 

yaşamaktan memnun olduklarını ve turizmin bölge ekonomisine önemli 

katkılar sağladığını belirtmekle birlikte; bölgedeki alt yapı hizmetlerinin 

yetersiz olduğunu düşünmektedirler. Katılımcıların turizm fobisi 

düzeylerinin ise cinsiyet, yaş, medeni hal, eğitim düzeyi, gelir, ikamet 

süresi ve çalışılan sektör değişkenlerine göre farklılık göstermediği; ancak, 
kendi evinde ikamet eden bireylerin turizm korkusu düzeylerinin kirada ya 

da lojmanda ikamet edenlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Alan 
yazındaki bazı araştırmaların araştırma bulgularıyla benzerlik gösterdiği 

tespit edilmiştir (Abbasian vd., 2020; Çavuş ve Tanrısevdi, 2020; Eren ve 
Bozkurt, 2020; Özgürel vd., 2021). Doğal çevreyi ve kültürel değerleri arz 
kaynağı olarak kullanan ve milli gelir üzerinde katma değer etkisi yaratan 

turizm faaliyetlerinin kontrolsüz bir şekilde artması yerel halkın yaşam 
kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir. Yerel halk aşırı turizm neticesinde 

enerji ve su kıtlığı, çevresel tahribat, enflasyon, kültür ve kimlik kaybı gibi 

problemlerle karşı karşıya kalabilmektedir (Kim vd., 2013).  
Destinasyonlarda aşırı turizme bağlı olarak ortaya çıkabilecek turizm 

korkusunu ve doğurabileceği olumsuz sonuçları en aza indirgemek ya da 

bu sorunların önüne geçebilmek için bazı önerilerde bulunulabilir: 
 Destinasyonda zamansal ve mekânsal yoğunlaşmanın önüne 

geçebilmek için düşük sezonda etkinlikler artırılarak turistler bölgeye 

çekilebilir. Aynı zamanda destinasyonun bilinmeyen ya da daha az bilinen 
çekim noktaları geliştirilerek niş pazarlar oluşturulabilir. 

Değişken Gruplar  n �̅� t/F p 
 

İkamet Edilen 

Konut 

Kira 62 3,4411 
 

3,301 
 

,021 
Lojman 2 3,3140 

Kendi evim 152 3,4784 
Diğer 31 3,1898 
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 Aşırı turizm talebiyle karşı karşıya kalan destinasyonlarda sorumlu 
turizm anlayışının benimsenmesi turizmin çevresel, ekonomik ve sosyal 

olumsuz etkilerinin eş zamanlı ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır. 
 Bölgesel turizm planlaması yapılırken bölgenin fiziksel ve sosyal 

taşıma kapasitesi mutlaka ortaya konulmalıdır.  
 Turizm planlamasında yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve 

Turizm Bakanlığı iş birliği içerisinde olmalıdır. 
 Turizm korkusu kavramı yerel halkın turiste yönelik tutumunu ifade 

ettiğinden; turizm planlamasında mutlaka bölgede yaşayan halkın 

demografik özellikleri göz önünde bulundurulmalı ve gerekirse halka 

turizm farkındalığı kazandırmak üzere eğitim ve seminerler 

düzenlemelidir. 
 Destinasyonlarda ekonomik anlamda denetimlerin yapılması bölge 

halkının yaşam kalitesi açısından önem arz etmektedir. Söz konusu bölgede 

yaşam maliyetinin her geçen gün arttığını ve buna karşın yaşam kalitesinin 

ise düştüğünü fark eden halk belki de yaşadığı yeri terk edecektir. Bu 
durum ziyaretçilere otantik kültürün aktarılamaması sorununu doğuracak 

ve ziyaretçi deneyimini olumsuz etkileyecektir.  
 Özellikle turizm mevsiminde çevresel denetimler de artırılmalı 

çevre tahribatına yönelik caydırıcı önlemler alınmalıdır. 
 Bölgede farklı işkollarına yönelik çalışma koşullarının 

sağlanmasının turizme bağımlılığı azaltacağı; dengeli turist hareketliliğinin 
halkın yaşam kalitesini artabileceği düşünülmektedir.  

Uygulamanın İstanbul Adalar ile sınırlandırılmış olması araştırmanın en 

önemli kısıtını oluşturmaktadır. Bu nedenle gelecekte yalnızca kıyı turizmi ile 

değil kış turizmi, kültür turizmi ve sağlık turizmi gibi turizm çeşitleriyle ön 

plana çıkan farklı destinasyonlarda da araştırmaların gerçekleştirilmesinin 

konuyu bütün yönleriyle değerlendirebilmek açısından faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Aynı zamanda, yerel halk dışında kalan diğer turizm 

paydaşları örnekleminde gerçekleştirilecek araştırmaların da turizm 

korkusuna yönelik farklı bakış açılarını ortaya koymak açısından değer 

yaratacağı öngörülmektedir.  
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ÖZET 
Günümüzde farklı ve alternatif sporların yapılabilmesi ve gelişebilmesi 

için tercih edilecek bölgelerin uygun coğrafi özelliklere ve doğal 

kaynaklara sahip olması en temel unsurlardan bir tanesidir. Uygun doğal 

kaynaklara ve coğrafi özelliklere sahip bölgelerde sunulan sportif 
aktivitelere katılmak için yerli veya yabancı turistlerinde bu bölgelere 
seyahat etmeleri spor turizminin ortaya çıkmasını ve önem kazanmasını 

sağlamıştır. Bu nedenle coğrafi ve doğal destinasyonlara sahip bölgelerin 

incelenmesi spor turizmi açısından büyük bir öneme sahiptir. Araştırmada 
Burdur İli’nde yer alan, Salda Gölü ile Salda Kayak Merkezi’ne sahip olan 
Yeşilova ilçesinin spor turizmi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan durum çalışması 

uygulanmış ve Salda Gölü, Tınaztepe ve Salda Kayak Merkezi ile 
tesissilerin özellikleri incelenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen 

verilerin analizinde SWOT ve tek olay durum analizi yönteminden 

yararlanılmıştır. Araştırma elde edilen bulgular; Yeşilova ilçesinin spor 

turizmi açısından 13 güçlü ve16 zayıf yönleriyle 10 fırsat ve 10 tehditlere 

sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Spor turizmi, Salda Gölü, Salda kayak merkezi, 
SWOT analizi.  
 

INVESTIGATION OF YEŞİLOVA DISTRICT IN TERMS OF 

SPORTS TOURISM: SWOT ANALYSIS 

ABSTRACT 
Today, it is one of the most basic elements that the preferred regions have 
suitable geographical features and natural resources in order to practice and 
develop different and alternative sports. The fact that domestic or foreign 
tourists travel to these regions to participate in sports activities offered in 
regions with suitable natural resources and geographical features has led to 
the emergence of sports tourism and gaining importance. For this reason, 
the examination of regions with geographical and natural destinations is of 
great importance in terms of sports tourism. In the research, it is aimed to 
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examine the Yeşilova district, which is located in Burdur Province and has 

Salda Lake and Salda Ski Center, in terms of sports tourism. In the research, 
the case study used in qualitative research methods was applied and the 
characteristics of Salda Lake, Tınaztepe and Salda Ski Center and its 

facilities were examined. In the analysis of the data obtained within the 
scope of the research, SWOT and single event situation analysis methods 
were used. The findings of the research; It has been concluded that Yeşilova 

district has 13 strengths and 16 weaknesses, 10 opportunities and 10 threats 
in terms of sports tourism. 
Keywords:  Sports tourism, Salda ski center, SWOT analysis. 

1. GİRİŞ   
Yerli ve yabancı turistlerin ihtiyaç, istek ve beklentilerinin gün geçtikçe 

farklılaşması alternatif turizm türlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu 

turizm türlerinden biride spor turizmidir. Çünkü spor içerisinde 

barındırdığı farklı aktiviteler ve branşlar sayesinde turistlerin 
eğlenmelerine ve iyi vakit geçirmelerini sağladığından dolayı onların 

beklentilerine cevap verebilmektedir. Bu nedenle turizm ve spor 
birbirlerini tamamlayan ve birbirlerine fayda sağlayan faktörleri 

barındırdığı için sportif faaliyetler turizm sektörü aktörleri açısından 

günümüzde büyük önem arz eder hale gelmiştir (Dağlıoğlu, 2020; 

Leblebicioğlu, 2021).   
Spor turizmi, turistlerin sportif faaliyetlere katılmak veya izlemek 

amacıyla ulusal ya da uluslararası destinasyonlara seyahat etmeleridir 
(Kurtzman & Zauhar, 2001). Bir destinasyonun coğrafi konumu, iklim 

koşulları ve sahip olduğu doğal kaynaklar destinasyonda spor turizminin 

gerçekleşmesini ve gelişmesini sağlayan en önemli unsurlardır (Standeven 
& De Knop, 1999). Ancak bu unsurların yanında destinasyonun 

konaklama, ulaşım, yeme-içime, tesis ve kaliteli hizmet ve altyapı gibi 

hizmetleri de sağlanması gerekmektedir. Çünkü bu hizmetlerde turistlerin 

bölgeyi tercih etmelerini etkilemektedir. Bu bağlamda Burdur İli’nde yer 

alan, Türkiye’nin en temiz ve en derin Salda Gölü ile Salda Kayak 

Merkezi’ne sahip olan Yeşilova ilçesi spor turizmi açısından incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan 

durum çalışması uygulanmış ve Salda Gölü, Tınaztepe ve Salda Kayak 

Merkezi ile tesissilerin özellikleri incelenmiştir. Araştırma kapsamında 

elde edilen verilerin analizinde Swot ve tek olay durum analizi 
yönteminden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde Yeşilova 
İlçesi’nin spor turizmi açısından 13 güçlü ve16 zayıf yönleriyle 10 fırsat ve 

10 tehditlere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Spor, daha önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde bireylerin 

bedensel ve bilişsel özelliklerini kullanarak rakiplerine karşı mücadele 

ederek heyecan yaşamasına ve başarı elde etmesine yönelik tüm hareketler 

bütünü olarak ifade edilmektedir (Karadeniz & Güdük, 2020). Sporun, 

bireyleri turizme yönlendirmesi, yerli ve yabancı turistlerin eğlenmesine ve 
iyi vakit geçirmesine katkı sağlaması, onların tatmin olma düzeylerini ve 
bir bölgenin veya ülkenin turizm gelirlerini doğrudan ya da dolaylı yönden 

artırması gibi olumlu faydalarının olmasından dolayı spor, turizm açısından 

büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle alternatif turizm türlerinden bir tanesi 
olan spor turizmi, günümüzde turizm ve turizm sektörü aktörleri açısından 
önemli bir parça haline geldiğinden dolayı hızla büyüyerek gelişim 

göstermektedir (Dağlıoğlu, 2020; Leblebicioğlu, 2021; Can & Emiroğlu, 

2022). Spor turizmi dinamik bir yapıya sahip olduğu için çok farklı 

branşları ve aktiviteleri bünyesinde barındıran spor ile turizmi 

bütünleştirmektedir (Radicchi, 2013). Çünkü spor ve turizm birbirlerinden 
beslendikleri için hem birbirleriyle ilişkilidir hem de birbirlerini 

tamamlamaktadırlar (Dağlıoğlu, 2020). Spor turizmi, yerli veya yabancı 

turistlerin sporla alakalı faaliyetlere katılmak ya da bu faaliyetleri izlemek 

için yaptıkları seyahatler ve bu seyahatler sonucunda yaşadıkları 

deneyimler olarak tanımlanmaktadır (Ross, 2001). Ancak Robinson ve 
Gammon (2004) turistlerin üstlendikleri rollere göre spor ve turizm 
arasındaki ilişkiyi “sert” ve “yumuşak” olarak ikiye ayırarak 
özetlemişlerdir (Robinson & Gammon, 2004; Leblebicioğlu, 2021). 

Şekil 1. Spor ve Turizm 
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(tesadüfi) 
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Spor turizmi ile yapılan tanımlar dikkate alındığında spor turizmi, bir 

bölgede veya ülkede ulusal ya da uluslararası düzenlenen sportif 

etkinliklere yerli veya yabancı katılımcıların (turistlerin) katılmak amacıyla 

yapmış oldukları seyahatlerdir. Çünkü spor turizmi kayak, rafting, sualtı 

dalışı, yamaç paraşütü gibi çok geniş bir yelpazeye sahip olduğu için yerli 

ve yabancı turistler boş vakitlerini değerlendirmek, eğlenmek ve iyi vakit 

geçirmek için bu sporlara aktif veya pasif bir katılım sağlamak amacıyla 

seyahatler gerçekleştirmektedirler.  
Spor turizmi ilk etapta sadece bir turistik aktivite olarak görünse de 

aslında günümüzde spor kültürü deneyimi olarak da görülmektedir. Dünya 

Turizm Örgütü (WTO) spor turizminin dünya çapında yaklaşık olarak 800 

milyar dolar gelir seviyesine sahip olduğunu ve Birleşmiş Milletler spor 

turizminin son yıllarda en hızlı büyüyen alternatif turizm türü olduğunu 

belirtmiştir (Garcia, Chico, Sanchez, & Sancez, 2020).  Spor turizmi ile 
yapılan akademik çalışmalar ve araştırmacıların elde ettikleri bulgular 

neticesinde ulaştıkları sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Literatür Taraması Sonucunda Spor Turizmi Kapsamında Yapılan 

Akademik Çalışmalar ve Elde Edilen Sonuçlar 
Yıl Yazar / 

Yazarlar 
Tez / 
Makale 

Araştırma  
Başlığı 

Elde Edilen  
Sonuç 

2004 Oruç, O. Yüksek 

Lisans 
Tezi 

Bir Alternatif 
Turizm Türü Olan 

Doğa-Atlı Spor 

Turizminin 
Kastamonu Örneği 

Üzerinde 

İrdelenmesi 

Araştırma sonucunda 

Kastamonu ilinin doğa-atlı 
spor turizmi açısından yüksek 

bir potansiyele sahip olduğu 

ve ilde atlı doğa gezilerini 

sunabilecek turizm tesislerinin 
yapılması gerektiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 
2005 Stevens, T. Kitap 

Bölümü 
Sport and Urban 
Tourism 
Destinations: The 
Evolving Sport, 
Tourism and 
Leisure Functions 
of the Modern 
Stadium 

Çalışmada spor turizmi 

açısından destinasyon 

imajının oluşturulmasında 

stadyumların fayda sağladığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

2005 Chalip, L.  Kitap 
Bölümü 

Marketing, Media, 
and Place 
Promotion 

Araştırmada spor turizmi 
açısından destinasyonun 

markalaşmasında spor 

etkinliklerinin büyük bir 

öneme ve role sahip olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 
2005 Francis, S. & 

Murphy, P. 
Kitap 
Bölümü 

Sport Tourism 
Destinations: The 
Active Sport 
Tourist Perspective 

Araştırmada spor turizmi 

destinasyonunun yerli veya 
yabancı turistlerin konaklama, 

yeme-içme, özel ve kültürel 

gereksinimlerinin kaliteli bir 
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hizmetle karşılaması gerektiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 
2014 Gozalova, 

M., 
Shchikanov, 
A., Vernigor, 
A., & 
Bagdasarian, 
V. 

Makale Sports Tourism Araştırmada spor alt yapısına 

ayrılan kaynakların spor 

turizminin gelişmesine 

öncülük ettiği ve spor turizmi 

turlarının ziyaretçileri spor 

etkinliklerine ve 
destinasyonlarına çektiği 

sonuçlarına ulaşılmıştır. 
2015 Gürsoy, Y. Makale Giresun İlinin Spor 

Turizmi Açısından 

Değerlendirilmesi 

Araştırmada Giresun’un ve 

ilçelerinin spor turizmi 

açısından büyük bir 

potansiyele sahip olduğu 

ancak Giresun ve ilçelerinin 

sahip oldukları bu potansiyeli 

yeterince kullanamadıkları 

sonucuna ulaşılmıştır. 
2015 Yeşil, M. Yüksek 

Lisans 
Tezi 

Antalya’da Spor 

Turizmi: Mevcut 
Durumun Tespiti 

Araştırmada Antalya’nın hava 

ve suda yapılan sporlarda ve 
spor turizmi faaliyetlerinde 
zayıf kaldığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 
2016 Diker, O., 

Çetinkaya, 

A., & 
Cinkara, A. 

Makale Hava Sporları 

Turizmi ve 
Safranbolu'nun 
Hava Sporları 

Potansiyelinin 
Belirlenmesi 

Araştırmada Safranbolu’nun 

hava sporları turizmi 

açısından mikrolayt, yamaç 

paraşütü, radyo kontrollü uçak 

ve delta kanat uçuşları için 

uygun olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 
2016 Zgurovski, 

K. & Akın, 

A. 

Makale Spor Turizminin 
Gelişimine 

Yönelik Alan 

Araştırması 

(Gaziantep Örneği) 

Araştırmada spor turizminin 

gelişimine yönelik çabalar ile 

spor turizminin şehre katkıları 

ve spor turizmine uygun 
mevcut alanların bulunması 

arasında pozitif yönlü anlamlı 

bir ilişkinin olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 
2017 Cihan, B. B. 

& Ilgar, A. E. 
Bildiri Yozgat İlinin Spor 

Turizmi 
Potansiyeli: Durum 
Tespiti 

Araştırmada Yozgat’ın spor 

turizmi açısından yeterli 

düzeyde donanıma ve tesise 

sahip olmadığından dolayı 

ülke genelinde spor branşları 

organizasyonlarında ilin tercih 

edilmediği sonucuna 

ulaşılmıştır. 
2018 Atalı, L., 

Bayazıt, B. & 
Atalı, E. 

Makale “Spor Temalı İlçe” 

Kartepe Örneği 
Araştırmada Kartepe ilçesinin 

coğrafi özelliğinden ve sahip 

olduğu unsurlardan dolayı 

spor potansiyeline sahip 
olduğu sonucuna ulaşılmış ve 

ilçenin spor temalı bir ilçe 
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olarak isimlendirilebileceği 

ifade edilmiştir. 
2018 Eşitti, B. Makale Sürdürülebilir Kış 

Sporları Turizmi: 

Sarıkamış’ın 

Potansiyelinin 
SWOT Analizi ile 
Değerlendirilmesi 

Araştırmada Sarıkamış’ın kış 

sporları ve sürdürülebilirlik 

açısından uygun durumda 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

2018 Ören, T. Ş. Doktora 
Tezi 

Spor Turizmi 
Aracılığı ile 
Sürdürülebilir 

Destinasyon 
Geliştirme: 
Hava Sporları 

Açısından Uşak İli 

Potansiyeli 

Araştırma sonucunda Uşak’ın 

hava sporu turizmi açısından 

yeterli doğal güzelliklere 

sahip olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

2020 Karadeniz, E. 
& Güdük, T. 

Makale Mersin İli Spor 

Turizmi 
Potansiyelinin 
SWOT Analiziyle 
Değerlendirilmesi. 

Araştırmada SWOT analizi 

sonucunda Mersin ilin iklimi, 
doğal kaynakları ve spor 

tesisleri spor turizmi için en 

güçlü yönleri, alt yapısının, 

tanıtımın ve ulaşımın yetersiz 

olması ise spor turizmi için 

Mersin ilinin en zayıf yönleri 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
2020 Aytuğ, K. H., 

Eryılmaz, Ç., 

Uçar, S. & 
Can, O. 

Makale Sinop İlinin 

Alternatif Turizm 
Çeşitleri Açısından 

Swot Analizi 

Araştırmada sonuç olarak 

Sinop’un spor turizmi 

açısından önemli bir 

destinasyon olma 
potansiyeline sahip olduğu, 

ilin alt yapı ve toplu taşıma 

sorunlarının olduğu 

sonuçlarına ulaşılmıştır. 
2021 Akyol, C. & 

Akkaşoğlu, 

S. 

Makale Alternatif Turizm 
Türlerinin 

Destinasyonlara 
Katkısı: Artvin ve 

Spor Turizmi 

Araştırmada Artvin’in coğrafi 

konumundan ve sahip olduğu 

doğal kaynaklardan dolayı 

spor turizmi değerleri 

açısından büyük bir öneme 

sahip olduğu, Artvin’in spor 

turizmi açısından yapılan 

tanıtım ve pazarlama 

faaliyetlerinin ulusal ve 
uluslararası alanlarda olması 

gerektiği ve işletme 

yöneticileri ile personelin 

yabancı dillerinin yetersiz 

olduğu sonuçlarına 

ulaşılmıştır. 

Literatür taramasında ulaşılan araştırmaların sonuçları incelendiğinde 

destinasyonların gelişebilmesinde spor turizminin güçlü bir etkiye sahip 
olduğu görülmektedir. Bu nedenle spor turizmi açısından bir destinasyonun 
gelişmesini sağlayabilmek amacıyla durum değerlendirmesi yapmak, 
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destinasyona yönelik alınacak olan kararların isabetli olmasını 

sağlayacaktır. Destinasyonlarda durum analizinin yapılmasına imkân veren 

tekniklerden bir tanesi de Swot analizidir. Swot analizi incelenen bir 
destinasyonun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevreden kaynaklanan fırsat ve 

tehditleri saptamayı sağlayan tekniktir (Çoban & Karakaya, 2010). Bu 
teknik iç ve dış çevreyi bir sistem olarak ele aldığından dolayı isabetli ve 

doğru kararların verilmesine güçlü bir destek sağlar (Başlıgıl & Özdemir, 

2011).  

Şekil 2. Swot Analizi Matrisi   

 

 

 

 

 

 

Şekil 2 incelendiğinde Swot analizinin ilk aşamasında destinasyonun 
çevresi araştırılmaktadır. İkinci aşamasında destinasyonun iç ve dış çevresi 
belirlenerek analiz edilir ve destinasyonun güçlü ve zayıf yönleri ile 

fırsatları ve tehditleri tespit edilerek Swot analizi matrisi oluşturulur. Son 
aşamada ise elde edilen matrise göre destinasyonda uygulanacak olan 
stratejiler ile alınacak olan kararlar belirlenir (Kahraman,  Çetin & Demirel, 
2007).  Bu nedenle destinasyonların spor turizmi açısından gelişmesini 

sağlayabilmek için Swot analizi stratejik bir öneme sahiptir.  

3. YÖNTEM 
Araştırmanın temel amacı, Yeşilova ilçesinin spor turizmi açısından 

incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda örnek olay olarak Tınaztepe ve 

Salda Gölü seçilmiştir. Tınaztepe, Salda Gölü ile Tınaztepe ve göl 

çevresinde faaliyet gösteren tesisler araştırmanın sınırlarını oluşturmuştur. 

Araştırmada veriler doğrudan katılımcı gözlem ve doküman analizi 

teknikleri ile toplanmıştır. Araştırmada verilerin geçerlilik ve güvenilirlik 

düzeyini arttırabilmek için Yeşilova Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi’ne kayıtlı ve Tınaztepe ile göl çevresinde faaliyet gösteren 

tesislerden elde edilen belgelerden yararlanılarak doküman analizi 
uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ise Swot ve tek olay durum 
analizi yönteminden yararlanılmıştır. Tek olay durum analiziyle eşsiz bir 

unsurun, Swot analiziyle ise bölgenin ya da tesislerin güçlü, zayıf, fırsat ve 

Çevre Araştırması 

İç Çevre Analizi Dış Çevre Analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler 
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tehdit yönleri incelenerek elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilerde 

bulunulmuştur. 

4. BULGULAR  
Yeşilova ilçesinin spor turizmi açısından ele alınarak incelendiği 

araştırmada tek olay durum ve Swot analizi yöntemlerinden 

yararlanılmıştır. Yeşilova ilçesinin spor turizmi açısından sahip olduğu 

coğrafi konumu, doğal yapısı ve tesisler gibi olumlu özellikler güçlü 

yönleri, tesislerin yetersizliği, ulaşım, alt yapı gibi sorunlar olumsuz 
yönleri, ilçede spor turizminin gelişebilmesine imkân sağlayacak dış 

unsurlar fırsatları, spor turizminin gelişmesine imkân vermeyen ve engel 

olan dış unsurlar ise tehditleri oluşturmaktadır. Tablo 2’de Yeşilova ilçenin 

spor turizmi açısından güçlü ve zayıf yönleri ile dış unsurların oluşturduğu 

fırsat ve tehditler verilmiştir.   

Tablo 2. Yeşilova İlçesi Swot Analizi 
 Güçlü Yönleri 
 
 
 
 
 

Salda 
Gölü’nün 

Özellikleri 

 Göl’ün doğal yapı özellikleri (Salda Gölü 185 metre derinliğe, Mars 
toprakları özelliğine, dalgasız, düz, temiz ve berrak su yüzeyine 

sahip olması ve milli sporcu Derya CAN ile Şahika ERCÜMEN’in 
dalış rekorlarını Salda Göl’ünde yapmaları su dalışı sporlarına 

uygun olması (Elibol, 2020). 
 Gölün doğal yapısı ve derinliğinin kıyıdan gölün ortasına doğru 

kademe kademe artması başlangıç, orta ve ileri düzeydeki herkes 

için uygun olması. 
 Su dalışı dışında Tınaztepe’de ve Salda Gölü’ne 15 km uzaklıkta 

bulunan Salda Kayak Merkezi’nden Salda Gölü Halk Plajı’na kadar 

devam eden yamaç paraşütü, yelkencilik ve hizmete açılan Millet 

Bahçesi’nden başlayarak Tabiat Parkı, Beyaz adalar ve Doğanbaba 

plajından devam edilerek yapılabilecek doğa yürüyüşü (trekking), 
kamp ve karavan  

 Zayıf Yönleri 
 
 
 
 
 
 
 

Salda 
Gölü’nün 

Özellikleri 

 Altyapı hizmetlerinin yetersiz olması 
 Toplu taşıma hizmetlerinin eksik olması 
 Yeşilova ilçesinde ve göl çevresinde konaklama hizmetlerinin ve 

tesislerin eksik olmasından dolayı yerli ve yabancı turistlerin 

çoğunluğunun günübirlik ziyaretler gerçekleştirmesi (Temurçin, 

Atayeter & Tozkoparan, 2019) 
 Göl ve çevresinin 04.03.2019 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan ve 824 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi Sit Alanı 

olarak ilan edilmesi (Salda Gölü, 2022) 
 Çadır ve karavanlar ait kamp alanları için altyapının 

oluşturulmaması ve yeterli önemin verilmemesi 
 Yeşilova ilçesinde ve göl çevresinde yiyecek ve içecek hizmeti 

sunan tesislerin yetersiz olması 
 Yeşilova ilçesinde ve göl çevresinde sualtı dalışı, kuş gözlemciliği, 

trekking, yamaç paraşütü ve yelkencilik hizmeti veren tesislerin 
olmaması 
 

https://tvk.csb.gov.tr/salda-golu-i-91578
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 Fırsatlar 
 
 

Salda 
Gölü’nün 

Özellikleri 

 Yeşilova ilçesinde ve göl çevresinde sualtı dalışı, kuş gözlemciliği, 
trekking, yamaç paraşütü ve yelkencilik hizmet veren tesislerin 
olmaması  

 Risk düzeyinin düşük olması  
 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Tarım ve Kırsal 

Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun yapılacak olan projeleri 

desteklemesi 
 Tehditler 
 
 

Salda 
Gölü’nün 
Özellikleri 

 Yeşilova ilçesinin ve göl çevresinin altyapısının yetersiz olması 
 Göle toplu taşımanın olmaması ve ulaşım zorluğu 
 Yeşilova ilçesinin ve göl çevresinin özellikle yaz aylarında yerli ve 

yabancı turistleri konaklama, yeme-içme ve toplu taşımada 

hizmetlerinin sunulmasında yetersiz kalınması 
 Göl ve çevresinin sit alanı olmasından dolayı yapılabilecek olan 

sportif aktivitelerin sınırlı olması 
 Güçlü Yönleri 
 
 
 
 
 

Tınaztepe ve 

Salda Kayak 
Merkezi 

Özellikleri 

 Salda Kayak Merkezi’nin sahip olduğu doğal yapısı (kendisine 
hayran bırakan beyaz, mavi ve turkuaz renklerin bütünleştiği Salda 

Gölü’ne hâkim bir manzaraya sahip noktada yer alması, doğal ve 

bozulmamış doğal yapısı ve Türkiye’de göl manzaralı tek kayak 

merkezi olması) 
 Havanın çok soğuk ve rüzgârlı bir havaya sahip olmaması gelen 

yerli ve yabancı turistlerin rahat bir kayak keyfi yaşamasını 

sağlaması 
 En uzun 1600 metre ve en kısa 500 metre kayak pistlerine sahip 

olması ve iklimin sert bir hava şartlarına (tipi, sert rüzgâr ve aşırı 

soğuk gibi) sahip olmaması başlangıç, orta ve ileri düzeydeki 

kayakçılar için uygun olması 
 Kayak, snowboard, kızak, doğa yürüyüşü ve yamaç paraşütüne 

imkân vermesi 
 Zayıf Yönleri 
 
 
 
 

Tınaztepe ve 

Salda Kayak 
Merkezi 

Özellikleri 

 Sadece bir tane butik konaklama tesise sahip olması 
 Sahip olduğu iklimsel özelliklerden dolayı karın zemin üzerinde kısa 

süreli durması ve kısa bir zamanda erimesi 
 Aralık-Ocak gibi yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye 

başlaması ve Mart ayında zemindeki karın erimeye başlamasından 

dolayı verilen hizmetin sonlanması (ortalama 3 ay kayak hizmetinin 

verilebilmesi) 
 Coğrafi konum olarak bir kayak merkezinin en ideal 2200 metre 

rakıma sahip olması ve kuzeye bakan yamaçta olması gerekirken 

Salda Kayak Merkezi’nin 1.910 metre rakıma sahip olması ve 
güneye bakan yamaçta olması (Sakcalı & Büyükipekçi, 2022; Salda 
Kayak Merkezi, 2022)  

 Fırsatlar 
Tınaztepe ve 

Salda Kayak 
Merkezi 

Özellikleri 

 Yeşilova ilçesinde ve Tınaztepe çevresinde uygun olan alanlarda 
konaklama ve yeme-içme hizmeti veren tesislerin olmaması  

 İklim şartlarından dolayı risk düzeyinin düşük olması 
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 Tehditler 
 
 
 
 

Tınaztepe ve 

Salda Kayak 
Merkezi 

Özellikleri 

 Yeşilova ilçesinin, Tınaztepe çevresinin altyapısının yetersiz olması 
 Salda Kayak Merkezi’ne toplu taşımanın olmaması ve ulaşım 

zorluğu 
 Salda Kayak Merkezi’nin yerli ve yabancı turistleri konaklama, 

yeme-içme ve toplu taşıma hizmetlerinin sunulmasında yetersiz 

kalınması 
 Aralık-Ocak gibi yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye 

başlaması ve Mart ayında zemindeki karın erimeye başlamasından 

dolayı verilen hizmetin ortalama 3 ay sürmesi 
 Güçlü 
 

 
 

Tesislerin 
Özellikleri 

 Tesislerde verilen hizmetlerin fiyatlarının uygun olması 
 Yerli veya yabancı turistlerin kayak malzemelerini tesisten 

kolaylıkla temin edebilmesi 
 Tesiste kayak eğitiminin verilmesi 
 Salda Gölü’nde hizmet veren tesislerde cankurtaran ve Salda Kayak 

Merkezi’nde sağlık hizmetinin verilmesi  
 Salda Gölü’nde hizmet veren tesislerin 12 ay hizmet vermesi 

(Lagodi Salda Hotel – Kayadibi Hotel gibi) 
 Kuyucak Lavanta Köyü-Sagalasos Antik Kenti-Kibyra Antik Kenti-

Salda Gölü ve Pamukkale tur güzergâhı üzerinde olduğu için çok 

kültürlülüğün sağlanması  
 Zayıf Yönleri 
 
 

 
Tesislerin 
Özellikleri 

 Konaklama, yeme ve içme hizmetlerinin yetersiz olması 
 Tesislerde çalışan personellerin spor turizm açısından yeteri kadar 

bilgiye sahip olmaması 
 Salda Göl’ü çevresinde bulunan tesislerde sualtı dalışı ve yelkencilik 

eğitiminin verilmemesi, Salda Kayak Merkezi’nde ise kayak 

eğitiminin yeterli düzeylerde ve yamaç paraşütü eğitiminin 
verilmemesi 

 Tesislerde kalifiyeli personellerin yetersiz olması 
 Tesislerde sunulan hizmet kalitesinin yetersiz olması 

 Fırsatlar 
 
 
 
 

Tesislerin 
Özellikleri 

 Sualtı dalışı, doğa yürüyüşü (trekking), yamaç paraşütü ve 
yelkencilik gibi etkinliklerin düzenlenmesi 

 Sualtı dalışı ve kayak festivallerinin yapılması 
 Yeni ve farklı sportif aktiviteler sunan tesislerin açılması 
 Tesislerin yetersizliğinden dolayı yaşanan rekabet ortamının yoğun 

olmaması 
 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Tarım ve Kırsal 

Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun yapılacak olan projeleri 

desteklemesi 
 Tehditler  
 

Tesislerin 
Özellikleri 

 Salda Göl’ü ve çevresinin sit alanı ilan edilmesinden dolayı yerli 

veya yabancı turistlere verilecek hizmetlerin sınırlı olması  
 Yeşilova ilçesinin yeterli altyapı hizmetlerine sahip olmaması 

(ulaşım-toplu taşıma gibi) 
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5.  SONUÇ VE ÖNERİLER 
Yerli veya yabancı turistlerin iyi ve keyifli vakitler geçirmek, farklı 

kültürler ve yerler keşfetmek gibi farklı amaçlarla yapmış oldukları tatiller 

hem ülke hem de yerel ekonomi açısından büyük bir önem arz etmektedir. 

Özellikle sporunda yerli ve yabancı turistleri eğlendirme, iyi ve keyifli 

vakitler geçirme gibi özelliklere sahip olması turizm açısından önemli bir 

yere sahiptir (Leblebicioğlu, 2021). Alternatif turizm türlerinden bir tanesi 

olan spor turizmi bölgelerin sahip olduğu özel konumlar ve doğal kaynaklar 

neticesinde farklı sportif aktivitelerin yapılması sayesinde ortaya çıkmıştır. 

Ancak spor turizmi açısından önem arz eden destinasyonların yerli veya 
yabancı turistler açısından tercih edilebilir ve sürdürülebilir olabilmesi için 
destinasyonlarda alınacak kararlardan önce Swot analizi yapılarak 

destinasyonların güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerin bilinmesi 

gerekir. Bu nedenle daha önceden yapılan Swot analizinde elde edilen 
bulgulara göre doğru kararların alınması ve geleceğe yönelik planların 

yapılması bölgenin hem spor turizmi açısından gelişmesini hem de yerli 
veya yabancı turistler açısından tercih edilebilir ve sürdürülebilir 

olabilmesini sağlayacaktır.  
Bu araştırmada, Türkiye’nin en derin ve en temiz gölü olan Salda Gölü 

ile Tınaztepe’de bulunan Salda Kayak Merkezi’ne ev sahipliği yapan 

Yeşilova İlçesi’nin spor turizmi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma elde edilen bulgular neticesinde Yeşilova İlçesi’nin spor turizmi 

açısından 13 güçlü ve16 zayıf yönleriyle 10 fırsat ve 10 tehditlere sahip 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Salda Gölü 3 adet güçlü, 7 adet zayıf yöne, 3 

adet fırsata ve 4 adet tehdide sahiptir. Elde edilen bu bulgulara göre Salda 

Gölü ve çevresinde altyapı ve toplu taşıma hizmetlerinin yeterli hale 

getirilmesi, kamp alanlarının oluşturularak alt yapılarının yeterli hale 

getirilmesi, gölü ziyarete gelen ziyaretçilerin konaklamalarını ve yiyecek-
içecek ihtiyaçlarını karşılayacak ve sualtı dalışı, doğa yürüyüşü (trekking), 

yelkencilik, kayak ve yamaç paraşütü hizmeti veren tesislerin kurulması 

ilçenin spor turizmi açısından gelişmesini sağlayacaktır. Ayrıca Tınaztepe 

ve Salda Kayak Merkezi ise 4 adet güçlü, 4 adet zayıf, 2 adet fırsat ve 4 
adet tehdide sahipken Salda Gölü ve Tınaztepe çevresinde hizmet veren 

tesisler 6 adet güçlü, 5 adet zayıf, 5 adet fırsat ve 2 adet tehdide sahiptir. 

Elde edilen bu bulgular neticesinde Tınaztepe çevresinde uygun olan 

alanlara ziyaretçilerin konaklama ve yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayacak 

olan tesislerin kurulması, Tınaztepe çevresi ile kayak merkezinin altyapı ve 
ulaşım sorunlarının giderilmesi yine ilçenin spor turizmi açısından 

gelişmesini sağlayacaktır. Swot analizinden yararlanılarak ulaşılan bu 

sonuçlar kapsamında ortaya çıkan fırsatların hem yerel yönetimler hem de 

özel sektörler tarafından değerlendirilmesi ve var olan zayıf yönlerin ve 
tehditlerin ise yerel yönetim ve özel sektörler tarafından birlikte alınacak 
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kararlar ve stratejilerle ortadan kaldırılması Yeşilova ilçesinin spor turizmi 
açısından gelişmesine büyük bir katkı sağalacaktır.  

Yerel yönetime ve hizmet veren tesislere öneriler; 
- Yerel yönetim, kamu kurumları ve özel kuruluşlar birlikte ilçenin 

turizm altyapı hizmetlerini (ulaşım, toplu taşıma, konaklama, 

yeme-içme hizmetleri, karavan ve çadır kampı için uygun alanların 

belirlenmesi ve hizmete açılması gibi) yeterli hale getirmelidir. 
- Yerel yönetim yerli ve yabancı turistlerin güvenli ve hijyenik bir 

ortamda hem konaklama hem de yeme-içme imkanlarını 

sağlayabilecek çadır ve karavanlar için kamp alanlarını 
oluşturmalıdır. 

- Tesislerde uzman eğitimciler tarafından su dalışı, trekking, 

yelkencilik, yamaç paraşütü ve kayak eğitimleri verilmelidir.   
- Tesislerde çalışan personellere turizm ve spor turizmi açısından 

eğitimler verilmeli ve tesislerin kalifiyeli personel sayılarını 

arttırmaları gerekmektedir. 
- Tesisler sundukları hizmet kalitesini arttırmalıdır.  
- Yerel yönetim, kamu kurumları ve tesisler sualtı dalışı, doğa 

yürüyüşü (trekking), yelkencilik, kayak ve yamaç paraşütü gibi 
etkinlikler ve festivaller düzenlemelidirler. 
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ÖZET  
Kalabalıktan uzak yerlerde konaklama isteğiyle butik otellere ilgi 
yoğunlaşmaktadır. Bu yoğunlaşan ilgiyi artırabilmek için butik otellerin 
turistlerin algıladıkları ürün performansını geliştirmeleri önemli bir unsur 

olarak düşünülebilir. Turistlerin her olumlu algılayışı butik otellerden 

memnun olarak ayrılan bireylerin sayısını artırabilmektedir. Bu sebeple 

memnuniyetin ya da memnuniyetsizliğin müşteriler üzerindeki bıraktığı 

her izlenim butik otellerin ayakta kalabilme çabasını yakından 

etkilemektedir. Butik otellerin müşterilerinden aldığı her memnuniyet 

aslında müşteri sadakatinin oluşmasına ön ayak olabilmektedir. Bu 

çalışmada amaç; pandemi süreci boyunca tatil için popülerliğini koruyan 

Kaş’ ta hizmet veren butik otellerde konaklayan turistlerin algıladıkları 

ürün performanslarının sadakate olan etkisinde memnuniyetin aracılık rolü 
olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma verileri, Kaş butik otellerini tercih 
eden yerli ve yabancı turistlerden (200 katılımcı) anket tekniği ile 

30.07.2021-16.09.2022 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrimiçi olarak 

toplanmıştır. Yapılan analizlerde üç değişken arasında anlamlı doğrusal 
ilişki görülürken, algılanan ürün performansının sadakati dolaylı olarak 

etkilediği, bu etkide memnuniyetin kısmi aracılık rolünü üstlendiği 
sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Algılanan ürün performansı, memnuniyet,   sadakat, 
butik otel, Kaş. 

 

INTERMEDIATE ROLE OF SATISFACTION IN THE EFFECT 
OF PERCEIVED PRODUCT PERFORMANCE ON TOURIST 

LOYALTY: THE CASE OF KAŞ BOUTIQUE HOTELS 

ABSTRACT  
With the desire to stay away from the crowd, interest in boutique hotels is 
intensifying. Improving the product performance of boutique hotels 
perceived by tourists can be considered as an important factor in the 

mailto:gamze.eryilmaz@iste.edu.tr
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increase of this intensifying interest. Every positive perception of tourists 
can increase the number of individuals who leave the boutique hotels 
satisfied. For this reason, every impression that satisfaction or 
dissatisfaction leaves on customers closely affects the efforts of boutique 
hotels to survive. Every satisfaction that boutique hotels receive from their 
customers can actually lead to the formation of customer loyalty. The aim 
of this study; It has been investigated whether satisfaction has a mediating 
role in the effect of perceived product performances on loyalty of tourists 
staying in boutique hotels serving in Kas, which remains popular for 
holidays during the pandemic process. The research data were collected 
face-to-face and online between 30.07.2021 and 16.09.2022 by survey 
technique from domestic and foreign tourists (200 participants) who prefer 
boutique hotels in Kas. While a significant linear relationship was observed 
between the three variables in the analyzes, it was concluded that perceived 
product performance indirectly affects loyalty, and satisfaction plays a 
partial mediation role in this effect. 
Keywords: Perceived product performance, satisfaction, loyalty, boutique 
hotel, Kaş. 
 
1. GİRİŞ 

Günümüzde birçok sektörde olduğu gibi hizmet sektöründe de rekabet 

ortamı gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu ortamda hizmet sektöründe 

yer alan konaklama hizmeti sunan her türlü işletme de rakipleri arasında 

ayakta kalabilmek için çeşitli yollar denemektedir. Müşteriyi farklı 

stratejilerle otele çekebilmek rekabetin odak noktasını oluşturmaktadır. 

Son yıllarda konaklama hizmeti veren butik otellerde kişiye özel hizmette 

farklılıklarıyla dikkat çekmektedir. Butik otellerde müşterilerine özel 

sunumlar, sürprizler, değişik mutfak lezzetleri, bir ahbabınızın evinde 
misafirlikte olduğunuz hissi sağlamaları, bir şikâyetiniz olduğunda 
yöneticinin anında geri dönüş sağlaması bu farklılıklardan sayılabilir. 

Ayrıca müşterisine uygulayacağı hizmete dair birtakım sözler de verip 

beklentinin üzerinde bir hizmet sunarsa müşteri memnuniyetini 

gerçekleştirmiş olmaktadır (İçöz, 2001; Kotler, Bowen ve Makens, 2003).  
Bu şekilde de aldığı hizmetten memnun olarak ayrılan bir müşteri profili 

oluşabilir. Müşteri memnuniyeti sağlayan her butik otel kendi pazarlama 
stratejisini oluşturabilir. Memnun ayrılan müşteri uygulanacak stratejilerle, 

çabalarla sadık müşterilere dönüşebilir. Sadık müşteri de tekrar hizmet 

satın almak için istekle, bağlılıkla aynı oteli tercih etmektedir (Griffin, 
1995). Butik otellerin rakiplerine karşı bu noktada sadık müşterilerini 

korumak için stratejilerini geliştirmeleri, onları etkileyerek müşteri 

sadakatini gerçekleştirmesi gerektiği söylenebilir. Müşteri sadakatini 

kazanılırsa her anlamda olumlu sonuçlar görülebilmektedir. Bu durumda 
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her butik otel, müşterisinin memnuniyetini artırarak müşteri sadakatini 

kalıcı hale getirmeye çalışmalı rakipleri arasından başarıyla öne 

çıkabilmektedir.  
Bu araştırmanın sorunsalını pandemi döneminde butik otellere bir 

yöneliş olması sebebiyle butik otel müşterilerinin algılanan ürün 

performansı ile birlikte memnuniyet ve sadakat düzeylerinin belirlenmesi 
oluşturmaktadır. Bu dönemde alanyazınında ilgili çalışmalarda Kaş butik 
otel müşterileri üzerine pek az çalışmaya rastlanmıştır (Büyükeke, Söke ve 

Gencer, 2020; Ünal ve Akyol, 2021; Aydın ve Aksöz, 2022). Bölgenin 

çokça turist almasından dolayı işletmelere yol göstereceği bu anlamda 
literatüre katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Belirtilen düşünceden 

hareketle bu düşüncenin amacı; pandemi süreci boyunca tatil için 

popülerliğini koruyan Kaş’ ta yer alan butik otellerdeki algılanan ürün 

performansının turist sadakatine etkisinde memnuniyetinin aracılık 

rolünün olup olmadığını incelemektir.  
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Algılanan Ürün Performansı 

Tüketicilerin herhangi bir ürünle ilgili hafızasında oluşan izlenimler 
algıyı oluşturmaktadır. Algının oluşumu da dört unsuru içermektedir:  
Algıda seçicilik, algının anlamlandırılması, dış uyaranlardan etkilenilmesi 

ve müşterinin kendi izlenimleriyle oluşan değerlendirmeleri bu unsurları 

yaratmaktadır (Rolph ve Joseph, 1972). Algıdaki bu unsurların 

gerçekleşebilmesinde aslında işletmelerin tutum ve davranışları da önem 

taşımaktadır. Memnuniyeti ve sadakati misafirlerine oluşturabilen 

işletmeler beraberinde tavsiye etmeyi de yakaladığından misafirlerine 
cazip fiyat avantajlarıyla birlikte işletmelerinin ekonomik 

performanslarında da yükselmelere sebep olmaktadır. Misafirin satın aldığı 

ürün ya da hizmetteki özellikleri kapsamlı olarak değerlendirmesi algılanan 

ürün performansı olarak nitelendirilmektedir (Albayrak, 2015). Ayrıca 

turist memnuniyeti ya da memnuniyetsizliğini temeline bakılacak olursa 

öncelikle müşterilerin satın aldıkları ürünün-hizmetin algısıyla başladığı 

bilinmektedir. Algıladıkları ürünün performansını kendilerince 
değerlendirme süzgecinden geçirdikten sonra memnuniyet-
memnuniyetsizlik durumu gerçekleştiği görülmektedir (Bulut, 2011). 
 
2.2. Memnuniyet 

Müşteri memnuniyeti müşterinin ürün ile hizmetin satın alımı 

sonrasında oluşan değerlendirmesi olarak yorumlanmaktadır (Cardozo, 

1965).  Churchill ve Surprenat (1982) ise müşteriye sunulan ürün ya da 

hizmetle ilgili beklentiler ve kullanım sonrası müşteride bıraktığı etkiler 
olarak ifade etmektedir. Diğer bir tanımda müşterinin bir kısım kalıplaşmış 
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standartlara göre deneyimlemesiyle oluşan algılama yorumu olarak 

açıklanmaktadır (Homburg ve Giering, 2001). Müşteri memnuniyeti, 
nitelikli mamul ya da hizmetin servis hızı, güven vermesi, işletmeye 

maliyeti, rakipleri karşısında potansiyeli, çeşitliliği, müşteri hizmeti 

sağlaması sonucu oluşmaktadır (Zhang, Vonderembse ve Lim,  2003). 
Başka bir ifadeyle aslında alınan hizmetle istenen hizmetin bıraktığı his 
durumu olarak belirtilmektedir. Eğer yaşanan deneyim, beklenenden 

fazlaysa, memnuniyet de fazla olmaktadır (Boonlertvanich, 2011). Bu 
tanımlardan yola çıkarak müşteri memnuniyetinin aslında kaliteyle de 

bağlantılı olduğu, kişinin zihninde hayal ettiği bir hizmet ile ürünün 

alınmasıyla gerçekteki edindiği deneyiminin değerlendirilmesi hali 

şeklinde ifade edilebilir. Butik oteller emek yoğun üzerine kurulu sektörde 

müşterilerini elinde tutabilmek için memnuniyet durumuna oldukça önem 

vermektedir. Kuramsal anlamda da uygulamada da oteller için hususi bir 
önem taşıdığından satış-pazarlamanın en büyük kaynağı gibi görülmektedir 

(Malik, 2012). Turistler turizm sektöründe görüp denemediği hizmeti-malı 

satın aldığından dolayı beklentisinin karşılığını bulmak istemektedir 
(Odabaşı, 2000). Yerli-yabancı turistlerin beklentileri de arkadaş çevresi, 
önceki tatil deneyimleri, konaklayacağı otelle ya da diğer otellerle ilgili 

edindiği bilgiler çerçevesinde oluşmaktadır (Yıldırım, 2005).  

2.3. Sadakat 
Sadakat aynı ürün ya da hizmeti tekrar aynı yerden satın alma anlamını 

taşımaktadır (Dick ve Basu, 1994; Zeithaml, Berry ve Parasuraman, 1996). 
Günümüzde otel pazarlamasında müşterilerin memnuniyetinin sağlanarak 

müşteri odaklı çalışmanın gittikçe önem kazandığı belirtilebilir. 
Müşterilerin zihninde tatil boyunca kaliteli, daha ilgili hizmet sunan 
personeller ve otellerin kalıcı olduğu bilinmektedir. Bu kalıcılık 
memnuniyeti sağlarken memnuniyeti gözlenen müşteriler sadık müşteri 

olma potansiyeli taşımaktadır (Gümüşsuyu, 2008). Müşteri sadakati 

işletmenin rekabet ettiği işletmelerden fazla etkilenmeyen,  

gereksinimlerini sadakatle bağlandığı otel ya da restorandan karşılayıp 

içtenlikle benimsemesinden oluşmaktadır (Sun, 2012). Literatürdeki 

kavramsal anlamlara göre müşterinin aldığı hizmetten memnun olarak 

ayrıldığı işletmeye kendi isteğiyle defalarca gelip yeniden satın alma ve 

tavsiye etme hali müşteri sadakati olarak tanımlanabilir. Müşteri sadakatini 

etkileyen faktörler; ürün ve hizmetin niteliği, doyum, müşteri memnuniyeti 

şeklinde belirtilmektedir. Aile ve sosyal çevrenin etkisi olan kulaktan 

kulağa pazarlamada, ortak pazar ve rekabetin getirdiği kurallarında dış 

faktörler olarak etkileyiciliği görülmektedir. Ayrıca turistten kaynaklı 

faktörler ise; turistlerin maceraya atılmak istemeyip tanıdığı oteli tercih 

etmesi, tanıdığı için personellerden vazgeçemeyişi, işletmenin ya da otelin 
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ikamet yerine yakın oluşu, yılların müşterisi olunması, diğer işletmeleri 

bilmemek, otelin sahibinin tanıyor olmak şeklinde belirtilmektedir. Fakat 

merak duygusu ile rastlantısal nedenler sadakati güçleştirmektedir 

(Yıldırım, 2005). Özellikle ekonomik sıkıntılı olan durgun sezonlarda bu 

sadık müşterilerin işletmeye olan etkisinin küçümsenmeyecek kadar büyük 

olduğu söylenebilir. Sadık müşteri reklama gerek olmadan kendiliğinden 

geri gelip, etrafına tavsiyeler sunup yeni müşterileri otele kazandırabilir. 

Tek müşterinin kaybı dahi, işletmeye mali yük getireceğinden işletmeye 
yerleşmiş sadık bir kitle oluşturmanın önemi açığa çıkmaktadır (Reichheld 
ve Sasser, 1990). Sadakati kazanılmış müşteri hizmet aldığı butik otelde 
ters giden durumlarla karşılaşsa bile anlayışlı davranmaktadır. Bu davranış 

butik otele kayda değer bir yarar sağlamaktadır (Holloway ve Plant, 1992).  
 
2.4. Algılanan Ürün Performansı, Memnuniyet ve Sadakatin 
İncelenmesi  

Memnuniyet duygusu turizm sektöründe oldukça önem arz etmektedir. 

Memnuniyetin turistlerin bir nevi algılanan ürün performansı ile yön 

bulabildiği, bu performansın doğrudan memnuniyet duygusunu etkilediği 

bu sebeple alanyazında önemliliği ifade edilmektedir (Sever, Buzlu ve 
Yıldız, 2015). Bu önemliliğe dayanarak butik otellerde misafir edilen 
turistlerin devamlılığının sağlanması içinde yine algıladıkları ürün 

performansı incelenmeli, turistlerin memnuniyeti sağlanmalı ardından 

müşteri sadakatini oluşturan politikalar izlenmesi oteller için oldukça 

verimli olabilir. Müşterilerin memnuniyetinin oluşmasında hizmette 

kalitenin etkisi belirtilmektedir. Hizmet ya da ürünün kalitesi müşterilerin 

memnuniyet algısına yön vermektedir. Kaliteden memnun olanlarda 
davranışsal niyette olumlu biçimde yansımalar gözlenmektedir (Cronin ve 

Taylor, 1992;  Hallowel, 1996). Memnuniyeti etkileyen diğer neden ise 

müşterinin tatmin ya da tatminsizliği olmaktadır (Cronin ve Taylor, 1992; 
Ting, 2004; Ryu ve Han, 2010). Müşteri tatmin olmuşsa memnuniyet 
sağlanmakta, tatmin olmamışsa sağlanmamaktadır denilebilir. Müşteri 

satın aldığı ürün ve hizmetten memnunsa, sadakati oluşabilmektedir. Bu 

durumda aynı hizmeti ya da ürünü beğendiğinde tekrar satın alma niyeti 

görülmektedir (Ting, 2004; Jani ve Han, 2013). Otel müşterilerinin 

memnuniyeti tekrar satın alma niyetine kesinlik oluşturmadığından müşteri 

sadakati kavramı biraz daha ön planda çıkarılabilir. Burada tutumsal 

sadakatli müşteriler son derece değerli olmaktadır. Otel yönetimi de 
müşterilerinin arzularını, ihtiyaçlarını kapsayan stratejiler geliştirip 

sadakatli müşterileri artırmak için çalışmalar yapabilmektedir (Kotler ve 
diğerleri, 2003). Bu şekilde kâr oranının artacağı bilen otel yönetimi sadık 

müşteri kazanma eğilimi sergileyebilirler. Her sadık müşteri pazarlama 

masraflarının giderek eksilip satış oranının artışına neden olmaktadır 
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(Özgür ve Günaydın, 2010). Sadık müşteriler sadık olmayanlara göre tekrar 

geldiklerinde daha fazla turistik ürün ve hizmet almaktadır (Bowen ve 
Shoemaker, 1998). Bu nedenle sadık her müşterinin butik otele 

kazandıracağı artılar olurken, sadık olmayanın da kaybettireceği eksiler 

olduğu söylenilebilir. Böylece memnun olan sadık müşterilerin etkisinin 

göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanabilir. 
 
3. YÖNTEM 

Araştırma açıklayıcı türde tasarlanmıştır. Araştırmanın amacı;  pandemi 

süreci boyunca tatil için popülerliğini koruyan Kaş’ ta faaliyet gösteren 

butik otellerdeki ürün performansının turist sadakatine etkisinde 

memnuniyetinin aracılık rolünün olup olmadığını incelemektir. Anket 
tekniği uygulanan araştırmada kullanılan veri toplama aracı, iki bölüm 

halinde düzenlenmiştir. İlk kısımda katılımcı profilini belirlemek amacıyla 

cinsiyet, yaş, medeni durum, milliyet, eğitim durumu, gelir durumu ile ilgili 
6 soru yöneltilmiştir. İkinci kısımda ölçeklerin yer aldığı 20 soruya yer 
verilmiştir. Algılanan performans ölçeğinde ve memnuniyet ölçeği için 

Sever ve diğerlerinin (2015) çalışmalarına uyarladıkları ölçek ifadelerinden 

yararlanılmıştır. Algılanan ürün performans ölçeğinde 9 madde, 

memnuniyet ölçeğinde 3 madde yer almaktadır. Sadakat ölçeği için de 

Gümüş (2014)’ ün çalışmasında uyarlamış olduğu ölçekten 

yararlanılmıştır. Ölçekte 8 madde yer almaktadır. Üç ölçekte de 5’ li Likert 

(1-Kesinlikle Katılmıyorum 5-Kesinlikle katılıyorum) 

derecelendirmesinden yararlanılmıştır.  
Araştırma alanını Antalya’ nın Kaş ilçesindeki butik oteller 

oluşturmakla birlikte; bölgede faaliyet gösteren butik otel müşterileri ise 

araştırma evreni olarak belirlenmiştir. Nedeni ise Kaş’ ın mimari yapısı 

sebebiyle butik otellerin oldukça fazla olması, pandemi süreci ile beraber 

tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olması ve bu 

dönemde kalabalığın olmadığı butik otellere çokça yönelim olmasıdır. 
Araştırmanın örneklemini geçerli verilerin sağlandığı 200 kişi 

oluşturmaktadır. Örneklem sayısı için ankette yer alan ifadelerin en az on 
katı olmasının yeterliliği varsayımı dikkate alınarak 200 kişinin evrene 

genellemesi açısından kabul edilebilir düzeyde olduğu söylenebilir. 
Anketler için 29.07.2021 tarihinde İskenderun Teknik Üniversitesi Etik 

Kurulu’ndan gerekli izinlerle etik onayı alınmıştır. Anketler 30.07.2021-
16.09.2022 tarihleri arasında kolayda örnekleme tekniği ile uygulanmıştır. 

Pandeminin getirdiği risk ve zaman problemi ve bölgeye ulaşımın güçlüğü 

nedeniyle; uygulama sürecinde anketlerin bir kısmı yerli ve yabancı 

turistlere yüz yüze uygulanırken bir kısmının da çevrim içi olarak 

uygulanmıştır. Bu durum araştırma sürecinin sınırlılığını oluşturmaktadır 
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Alanyazında otelcilik sektöründe, müşteri memnuniyetinin müşteri 

sadakatine etkisini inceleyen (Selvi ve Ercan, 2006; Özgür ve Günaydın, 

2010; Sun, 2012; Mutlubaş ve Soybalı, 2017); aynı zamanda algılanan ürün 

performansının memnuniyetle ilişkisinin inceleyen çalışmalar olduğu 

görülmektedir (Swan ve Combs, 1976). Bunun yanı sıra ürün performans 

algısının algılanan değer, yenilenme, tavsiye etme, tekrar ziyaret etme 
niyetine etkisi de söz konusudur (Sever ve diğerleri, 2015). Değişkenler 

arasındaki doğrusal ilişkiyi test eden çalışmalardan hareketle aşağıdaki H1, 
H2, H3 hipotezleri geliştirilmiştir. Bu hipotezlerin paralelinde ise 

memnuniyetin aracılık rolünü test etmeye yönelik H4 hipotezi 

geliştirilmiştir.  
H1: Algılanan ürün performansı (AÜP) memnuniyeti (M) anlamlı pozitif 

olarak etkiler. 
H2: Algılanan ürün performansı (AÜP) sadakati (S) anlamlı pozitif 

olarak etkiler. 
H3: Memnuniyet (M) sadakati (S) anlamlı pozitif olarak etkiler. 
H4: Algılanan ürün performansının (AÜP) sadakat (S) üzerindeki 

etkisini, memnuniyet (M) aracı olarak etkiler. 
 
4. BULGULAR 

Analiz sürecinde ilgili testlere başlamadan ölçek verileri (200 veri) için 

sapan analizi ve normallik testide yapılmıştır. Herhangi bir sapan değerle 

karşılaşılmayan veriler için normal dağılımın sağlandığı görülmüş ve 
sonrasında ilgili analiz testlerine geçilmiştir. Yapılan frekans analizinde 

anket katılımcılarının 107’ sini %53,5 ile kadınlar, 93’ ünü %46,5 ile 

erkekler oluşturmaktadır. Medeni durum incelendiğinde %47 ile evliler, 
%53 bekârlar yer almaktadır. Eğitim durumu olarak değerlendirildiğinde 

en fazla katılımın %37 ile lisans mezunu olanlar yer alırken, yaş 

değişkeninde ise en fazla %50,5 ile 26-41 yaş arasında olanların, gelir 

durumunda da 4828 TL ve üstü geliri olanların en fazla olduğu, milliyetler 
açısından değerlendirildiğinde %80,5 ile en fazla oran Türkler tarafından 

olurken, %5’ le Almanlar ve %10 ile diğer ülkelerden gelenler yer 
almaktadır.  

Araştırmada değişkenlerin güvenilirlik analizleri incelendiğinde 

algılanan ürün performansının Cronbach’ s Alpha değeri ,901 olması 

sebebiyle yüksek güvenilirlikte, memnuniyetin Cronbach’ s Alpha değeri 

,924 olduğundan yüksek güvenilirlikte, sadakatin Cronbach’ s Alpha 

değeri ,960 olduğundan yine yüksek güvenilirlikte olduğu tespit edilmiştir. 

0,80 < α < 1,00 ise ölçeklerin yüksek derecede güvenilir ölçekler olduğu 

görülmektedir (Kalaycı, 2010). Veri setinde faktör analizine uygunluğunu 

değerlendirmek için KMO değerinin 0,50’den yüksek olması ve Barlett 

testi sonuçlarının da anlamlı olması gerektiği bilinmektedir. İlgili 
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varsayımlar sebebiyle algılanan ürün performansı, memnuniyet ve sadakat 

ölçeklerine yapılan faktör analizi sonuçlarına göre (Tablo 1), KMO ve 
küresellik (p<0.001) testlerinin istatistiksel açıdan uygunluğu görülmüştür. 

Üç ölçekte tek boyuttan oluşmaktadır. Analizlerde algılanan ürün 

performansı AÜP, memnuniyet MEM, sadakat SAD şeklinde 

gösterilmektedir. 
 

Tablo 1. Algılanan Ürün Performansı-Memnuniyet-Sadakat Faktör Analizi 

Sonuçları 

Maddeler Yükü Özdeğeri Açıklanan 

varyans 
Ortalama Genel 

Ortalama 
Güvenilirlik 

Algılanan Ürün Performansı 

AÜP1 
AÜP2 
AÜP3 
AÜP4 
AÜP5 
AÜP6 
AÜP7 
AÜP8 
AÜP9 

861 
,831 
,805 
,802 
,744 
,742 
,730 
,720 
,553 

5,184 57,597 4,705 
4,650 
4,665 
4,310 
4,425 
4,485 
4,645 
4,820 
4,585 

4,587 ,901 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği: ,840; Bartlett's Küresellik Testi için Ki-Kare: 
1075.289; sd:36;  p<0.0001; Ölçeğin Tamamı İçin α Katsayısı: ,901; Açıklanan toplam 

varyans: % 57,597 

MEM1 
MEM2 
MEM3 

,948 
,946 
,903 

2,609 86,961 4,415 
4,335 
4,475 

4,408 ,924 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği: ,741; Bartlett's Küresellik Testi için Ki-Kare: 
483,637; sd:3;  p<0.0001; Ölçeğin Tamamı İçin α Katsayısı: ,924; Açıklanan toplam 

varyans: % 86,961 

SAD1 
SAD2 
SAD3 
SAD4 
SAD5 
SAD6 
SAD7 
SAD8 

,926 
,920 
,917 
,915 
,904 
,886 
,836 
,734 

6,313 78,912 4,300 
4,305 
3,570 
3,720 
4,045 
3,970 
4,315 
4,095 
 

4,040 ,960 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği: ,878; Bartlett's Küresellik Testi için Ki-Kare: 
2046,063; sd:28;  p<0.0001; Ölçeğin Tamamı İçin α Katsayısı: ,960; Açıklanan toplam 

varyans: % 78,912 
 
Analiz sürecinin diğer aşamasında yapılar arasındaki ilişkiyi test 

edebilmek amacıyla, korelasyon analizi yapılmıştır. Tablo 2’ de yer alan 
sonuçlara göre algılanan ürün performansı, memnuniyet ve sadakat 
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arasında anlamlı pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu belirtilebilir, ilişki 
katsayılarına bakıldığında da anlamlı pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu 

gözlenmektedir. 
 

Tablo 2. Değişkenler Arası Korelasyon Değerleri Tablosu 

 Yapılar 1 2 3 
1 AÜP -   

2 MEM ,823** ,775** - 

3 SAD ,729**    - - 

**Tüm katsayılarda p<0.01 

Araştırmanın hipotezlerini test edebilmek için basit ve doğrusal 

regresyon testlerinden yararlanılmıştır. Bağımsız ve bağımlı değişken 

ilişkisinde aracı değişken etkisinin (Değişkenler arasında doğrusal 

ilişkinin) öncelikli olarak sağlanması gerekmektedir (Baron ve Kenny, 
1986). Tablo 3’ e göre oluşturulan model anlamlı bulunmaktadır. Algılanan 

ürün performansı bağımsız değişken olarak aracı değişken olan 

memnuniyeti etkilediğinden H1 hipotezi desteklenmiş ve kabul edilmiştir. 

Bununla beraber algılanan ürün performansı bağımlı değişken olan 

sadakati etkilediğinden H2 hipotezi desteklenmiş, kabul edilmiştir. H3 ve 
H4 hipotezlerini test etmeye yönelik; hem aracı değişken olan 

memnuniyetin sadakat üzerindeki etkisini hem de araştırma modelini test 

etmek amacı ile aşamalı olarak çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre memnuniyet değişkeninin sadakat değişkenini anlamlı 

pozitif olarak etkilediği belirlenmiştir. Bu nedenle H3 hipotezi 
desteklenmiştir. Ayrıca algılanan ürün performansının sadakat üzerindeki 

etkisinde memnuniyet kısmi aracılık rolü üstlenmiştir. Bir diğer ifadeyle 

memnuniyetin, algılanan ürün performansının sadakat üzerindeki etkisinde 

dolaylı bir etkisinin olduğu belirlenmiş ve H4 hipotezi de desteklenmiştir. 

Hipotez testleri ve dolaylı etkinin tespit edildiği analiz sonuçları Tablo3’te 

sunulmuştur. 

Tablo 3. H1, H2, H3, H4 için Regresyon Eşitliği Testleri     

Hipotez Modeller 
Sabit 
Katsayılar 

Standart 
Olmayan 
Katsayılar(*) 

Standart 
Katsayılar 

t-değeri P-
Değeri 

R2 

H1   AÜP         M -,654 1,103 (,054) ,823 20,349 ,010 ,675 

H2  AÜP          S         -1,829 1,279 (,085) ,729 14,987      ,000 ,529 

H3 M           S -,429 1,014 (,059) ,775 17,259 ,000 ,601 

H4 AÜP+M        S -1,365 ,497 (,134) ,283 3,697 ,000 ,623 

* Parantez içindeki değerler standart hata değerleridir. 
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Tablo 3’ e göre aracı değişken geldikten sonra algılan ürün 
performansının etki düzeyinin ,782 düzeyinde düştüğü, açıklama oranın da 

%52,9’ dan %62,3 çıktığı görülmüştür. Memnuniyetin ürün performansı 

üzerindeki dolaylı etkinin anlamlı olup olmadığı test etmek için ‘Sobel 

Test’ inden yararlanılmıştır. Test sonuçlarına göre (z=11,048; p<,000) ilgili 

etki anlamlı bulunmuştur. 
Bulgularda öncelikli olarak algılanan ürün performansının memnuniyeti 

etkilediği belirlenmiştir. Benzer sonuçlar Mersin’ de festival katılımcılarını 

inceleyen çalışmada gözlenmiştir. (Sever ve diğerleri, 2015). Ayrıca 

algılanan ürün performansıyla memnuniyet arasında anlamlı pozitif yönde 

ilişki tespit edilmiştir. Festival katılımcılarında da benzer ilişki olduğu 

vurgulanmaktadır (Sever ve diğerleri, 2015). Memnuniyet ve sadakat 
arasında görülen pozitif anlamlı ilişki ise Marmaris’ teki dört yıldızlı otel 

işletmelerini inceleyen Özgür ve Günaydın (2010)’ ın çalışmalarında 

görülmektedir. Yıldırım (2005) Gönen termal turizm otellerindeki yerli 
turistler üzerine yaptığı incelemede turist sadakatini etkileyen birçok faktör 

olduğundan bahsetmiş, en önemlilerinden birinin memnuniyet duygusu 
olduğunu ifade ederek benzer bulguları ortaya koymaktadır. İstanbul’ da 
bulunan otel işletmelerinde konaklayanların ve yöneticilerin incelendiği 

araştırmada ise; yine sadakatle memnuniyetin ilişkisi olduğu 

vurgulanmaktadır (Selvi ve Ercan, 2006). Araştırma değişkenlerinin birbiri 
arasındaki ilişki ve etkisini inceleyen çalışmaların paralelinde de; bu 

araştırmanın asıl amacı olan butik otellerdeki algılanan ürün 

performansının turist sadakatine etkisinde memnuniyetin aracılık rolü 

olduğu dolaylı olarak tespit edilmiştir. Algılanan ürün performansının 

sadakate olan dolaylı etkisinde memnuniyetin yalnızca kısmi aracılık etkisi 

gözlenmiştir. Bu bulguya göre sadakatin tercih edilmesinde algılanan ürün 

performansının tek başına yeterli olmadığı, aynı zamanda butik otel olarak 

faaliyet gösteren otellerde memnuniyetinde kısmide olsa bir rol oynadığı 

belirtilebilir. 
 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Kaş ilçesinde pandemi de tatil yapıp butik otellerde 

konaklayan yerli ve yabancı turistlerin algıladıkları ürün performans 

düzeyleri ve sadakat düzeyleri araştırılmış, her iki değişkenin ilişkisinde 

memnuniyetin aracılık rolü olup olmadığı incelenmiştir. Yapılan analizler 

doğrultusunda algılanan ürün performansı, memnuniyet ve sadakat 

değişkenleri arasında anlamlı pozitif ilişkiler görülmüştür. Araştırmanın en 

temel bulgusu ise algılanan ürün performansının, memnuniyeti ve sadakati, 

memnuniyetinde sadakati doğrusal olarak etkilediği durumda, algılanan 

ürün performansıyla sadakatin etkilenmesinde memnuniyetin kısmi olarak 
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aracı rolü üstlendiği yönündedir. Buna göre Kaş’ ta olan turistlerin büyük 

bir kısmında memnuniyetinin gerçekleştiği, algıladıkları ürün performans 

düzeyinin yeterli düzeyde olduğu, sadakat düzeylerinin de yeterli düzeyde 

oluşuma sahip olduğu şeklinde açıklanabilir. Bulgular doğrultusunda 

araştırmanın butik otel işletmecilerine turistlerin ürün performans algılarını 

daha da iyileştirmesi için yardımcı olabileceği düşünülmektedir. 

İşletmecilerin konuyla ilgili gerekli planlamalarına, düzenlemelerine önem 

vermeleri, hatta pazarlama bölümlerini geliştirmeleri hususunda faydalı 

olabilir. Beraberinde sadakat oluşumunda paralel biçimde artış olabileceği 

ifade edilebilir. Araştırmacılar açısından bakıldığında pandemi döneminde 

butik otelciliğiyle ilgili fikir verirken, Kaş’ ın tatil destinasyonu olarak 

tercih edilmesi ve turizm potansiyeli hakkında alana katkı sağlayabileceği 
öngörülebilir. Araştırmanın pandemi dönemine denk gelmesi nedeniyle 
anketlerin bir kısmı yerli ve yabancı turistlere yüz yüze uygulanırken 

pandeminin getirdiği risk, zaman, maddi problemler nedeniyle anketlerin 
bir kısmının da çevrim içi olarak uygulanmak zorunda kalınması, buna ek 

olarak Kaş’ a ulaşımın güçlüğü de bir diğer kısıtlılık sebebi olarak 
gösterilebilir. Gelecek çalışmalar için araştırmacılara başka bir turistik 

şehirde benzer çalışmaların yapılabileceği, apart hotellerinde araştırmaya 
dâhil edilebileceği önerilebilir. Butik otel yöneticileri içinse müşterilerin 

sadakat düzeyini artırmak için tatil süresi bitince de yıl içinde çeşitli 

promosyonlar, indirimler, onlara özel hatıra olabilecek hediyeler 

gönderilmesi tavsiye edilebilir. 
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ÖZET 
Araştırmanın amacı, Kapadokya yöresinde turist rehberlerinin bakış 

açısıyla, yöre turizminde Covid-19 krizi döneminde ve sonrasında var olan 

sorunları ele almak ve stratejiler geliştirmektir. Bu doğrultuda araştırmada 

nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik (olgubilim) araştırma 

deseninden yararlanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme soruları 

ile yüz yüze yapılan görüşmeler ile elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre 
yörede Covid-19 döneminde var olan sorunların Covid-19 krizinden sonra 
da devam ettiği, bir takım sorunlarında Covid-19 krizi döneminin etkisiyle 

orta çıktığı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda yöre 

turizminin etkin yönetimi adına turizm paydaşlarına birtakım öneriler 

sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Kriz yönetimi, fenomenolojik araştırma, turizm 
paydaşları, Kapadokya destinasyonu. 

 
THE PROBLEMS FACED BY THE CAPPADOCIA 

DESTINATION DURING AND AFTER CRISIS: A RESEARCH 
ON PROFESSIONAL TOURIST GUIDES 

 
ABSTRACT 
The aim of the research is to address the problems that exist in the region 
of Cappadocia during and after the Covid-19 crisis and to develop 
strategies from the perspective of tourist guides. In this point, 
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phenomenological (phenomenological) design, one of the qualitative 
research designs, was used in the research. The data were gained through 
face-to-face interviews with semi-structured interview questions. 
According to the results of the analysis, it has been determined that the 
problems that existed in the region during the Covid-19 period continued 
after the Covid-19 crisis, and some problems arose with the effect of the 
Covid-19 crisis period. In line with the results obtained, some suggestions 
were presented to tourism stakeholders for the effective management of 
local tourism. 
Keywords: Crisis management, phenomenological research, tourism 
stakeholders, Cappadocia destination. 

 
1. GİRİŞ 

Krizler, beklenmeyen durumlarda ortaya çıkan ve bu durumlar 

karşısında bazen de yetersiz kalınan olaylardır (Koçel, 1993). Krizlerin 
meydana gelmesinde ekonomik sebepler, yönetimsel durumlar, doğal 

gelişmeler ve politik olaylar etkili olabilmektedir (Laws ve Prideaux, 
2006). Her ne sebeple olursa olsun ortaya çıkan krizlerin yönetimi, 

etkisinin artmasında veya azalmasında önemli rol oynamaktadır. Bu 
bağlamda dünya üzerinde yaşanan tüm krizler etkin yönetildiğinde çok 

büyük fırsatlara dönüşür iken, önceden tahmin edilmediği veya kötü 

yönetildiğinde farklı yıkımlara sebep olabilmektedir.  
Kriz yönetimi aşamasında riskli bölgelerin ve riskli unsurların tespiti 

önem arz etmektedir (Göçen, 2011). Bunun yanında etkin kriz yönetiminin 

sağlanmasında kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrasının da iyi planlanıp 

yönetiminin sağlanması gerekmektedir (Toktaş, 2021). Bu bağlamda 
araştırmanın amacı Kapadokya yöresinde turist rehberlerinin bakış 

açısıyla, yöre turizminde Covid-19 krizi döneminde ve sonrasında var olan 

sorunları ele almak ve stratejiler geliştirmektir. Ortaya konulan bu 
araştırma, kriz sırasını ve krizden sonrasını farklı özelliklerde profesyonel 
turist rehberlerinin bakış açısıyla detaylı bir şekilde ele alması, gelecek 
krizler ile ilgili etkin stratejiler ortaya koyması ve bu sayede turizm 

paydaşlarına kriz yönetimi aşamasında yol göstermesi bakımından önem 

arz etmektedir.  
 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Kriz Kavramı  

Kriz ile ilgili literatür incelendiğinde kavramın farklı bakış açılarıyla ele 
alındığı görülmektedir. İşletme, ekonomi, siyaset, felsefe ve tıp gibi 

alanlarda incelenen kriz, sosyal bilimlerde buhran ve bunalım gibi 

kavramlar ile benzer anlamda kullanılmaktadır (Akkaşoğlu ve Akyol, 

2022). Sosyal bilimlerde net bir tanımı olmayan kriz, bir birey, kurum veya 
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kuruluşun normal koşullarda rutin prosedürlerle çözemeyecekleri ve 

sonucunda stres ortaya çıkaran olağanüstü durum olarak ifade edilmektedir 

(Faulkner, 2001). 
 Krizlerin meydana gelmesinde doğal afetler, uluslararası çatışmalar, 

ekonomik belirsizlikler ve dalgalanmalar, kargaşa, teknolojik değişmeler, 
sosyo-kültürel değişmeler, yönetsel problemler, yasal ve siyasal 
düzenlemeler önemli rol oynamaktadır (Genç, 2009). Birçok sebepten 

ortaya çıkan ve yönetilmesi büyük önem arz eden krizler farklı sektörler 

üzerinde kriz öncesi, kriz sırası ve sonrasında farklı etkileri ortaya 
çıkabilmektedir. Nitekim oldukça kırılgan ve dalgalı bir sektör olan turizm 

sektörü, insan yapımı veya doğal olarak gerçekleşen krizlerden diğer 

sektörlere oranla daha fazla etkilenmektedir (Sausmarez, 2007; Çakar, 

2018). 

2.2. Krizlerin Turizme Etkileri  
Büyük bir küresel ekonomik sektör olan turizm, istihdam sağlama, 

bölgesel kalkınmanın sağlanması ve döviz girdisi sağlama konularında 

gelişmekte olan ülkelerin ulusal ekonomilerine her geçen gün daha fazla 
katkı sağlamaktadır (Jenkins, 1982). Fakat ülkelerin sosyal, ekonomik, 

politik ve teknolojik gelişmelerine karşı duyarlı olan turizm, ortaya çıkan 

krizlerden hızlı bir şekilde etkilenmektedir (Albeni ve Ongun, 2005). 
Turizm tarihinde ülkelerin turizm talebini etkileyen birçok gelişmenin 

ortaya çıktığı görülmektedir.  Bu bağlamda Körfez Savaşı, İkiz Kuleler 

Saldırısı, Sars Salgını, Domuz Gribi, Arap Baharı, Mers Salgını, Suriye 

Olayları ve son olarak da Covid-19 Krizi turizmin gelişimini etkileyen 

önemli krizler olarak ortaya çıkmaktadır (Şahin ve Güzel, 2020).  
Covid-19 ile ilgili tüm veriler (test sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı vs.) 

turizm endüstrisini ve paydaşlarını ciddi bir şekilde etkilemiştir. İnsan 

merkezli hizmet sunan turizm endüstrisi aktörleri bu süreçten olumsuz bir 

şekilde etkilenmiştir. Bu süreçte birçok turizm firmaları belirli zamanlarda 

kapalı kalmış, personeli işten çıkarmış veya tamamen kapanmak zorunda 
kalınmıştır (Akkaşoğlu ve Akyol, 2022).  

Dünyada meydana gelen bu gelişmelere benzer şekilde Türkiye de 

Covid-19 döneminde turizmde ciddi kayıplar yaşamıştır. Özellikle 

Türkiye’nin ana pazarı Avrupa’nın salgından etkilenmesi Türkiye’de 

birçok turizm işletmesinin, havayolunun, seyahat acentasının ve turistik 

restoranın kapanmasına, birçoğunun da iş görenlerini ya ücretsiz izne 

çıkarmasına ya da işten tamamen çıkarmasına sebep olmuştur (Çetin ve 

Göktepe, 2020). Bu konuda Türkiye’nin güney ve batısındaki illerde turizm 

talebinde değişim belirgin iken, turizmin geliştiği Konya, Denizli ve 

Kapadokya destinasyonlarında da Covid-19 krizinin etkileri daha fazla 
hissedilmiştir (Kervankıran ve Bağmancı, 2021).  
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3. YÖNTEM  
3.1. Araştırmanın Yöntemi ve Deseni   

Araştırma da nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada nitel 
araştırma desenlerinden fenomenoloji (olgubilim) deseninden 
yararlanılmıştır. Fenomenolojik desen, bireylerin öznel tecrübeleri 

çerçevesinde elde ettikleri deneyimleri, algıları ve olaylara yükledikleri 

anlamları incelemektedir (Giorgi ve Giorgi, 2008). Bu araştırmada Kayalık 

Kapadokya yöresinde hizmet veren profesyonel turist rehberlerinin Covid-
19 sürecinde ve sonrasında yörede meydana gelen gelişmeleri nasıl 

anlamlandırdıklarını tespit etmek hedeflenmiştir.  Bu nedenle profesyonel 
turist rehberlerinin süreçte yaşamış oldukları deneyimleri ortaya çıkarmak 

hedeflendiği için araştırmanın deseninin fenomenoloji olmasının yerinde 

bir tespit olduğu düşünülmektedir. 

3.2. Araştırma Örnekleminin Belirlenmesi  
Fenomenolojik araştırmalarda öncelikle verilerin toplanacağı örneklem 

kitlesinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirlendikten sonra 
araştırmacının amacına göre veriler toplanmalıdır bu nedenle 

fenomenolojik araştırmalarda verilerin toplanmasında genellikle amaca 

göre örnekleme yönteminden yararlanılmaktadır (Güler, Halıcıoğlu ve 

Taşğın, 2015). Diğer bir konu da Fenomenolojik araştırmalarda örneklem 

büyüklüğünün tespit edilmesidir. Bu konuda araştırmacıların farklı 

görüşleri mevcuttur. Bu konu da Dukes (1984), örneklemin 3 ile 10 kişi 

arasında olmasını önermiştir. Bu veriyi destekler nitelikte bu araştırmada 

10 katılımcı ile görüşülmüştür. 

3.3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması  
Verilerin toplanmasında fenomenolojik araştırmalarda esas veri toplama 

yöntemi olan derinlemesine görüşme yönteminden yararlanılmıştır. 

Derinlemesine görüşmenin sağlanması adına araştırmada temel bir soru 

belirlenmiş, görüşmelerin durumuna göre sonda sorularda görüşme 

durumuna göre eklenmiştir. Bu bağlamda; 
S1: Covid-19 döneminde ve sonrasında yöre turizminde ortaya çıkan 

sorunlar nelerdir? Ve bu sorunlardan yola çıkarak gelecekte ortaya çıkan 

krizlere yönelik nasıl stratejiler geliştirilebilir? 

3.4 Verilerin Analizi 
Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada verilerin 

analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. İçerik analizinin 

yapılabilmesinde de iki yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi insan 

kodlayıcılarının bağımsız olarak nitel verilerin incelenmesine dâhil olduğu 

manuel kodlamadır. Diğeri ise verilerin içerik analizi programları 
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kullanılarak analiz edildiği bilgisayar destekli analiz yöntemidir (Çakar, 

2022). Bu kodlama yöntemlerinde veriler kategori ve alt kategorilere 

ayrılarak analiz edilmektedir. Bu araştırmada ilk olarak katılımcılar G1’den 

G10’a kadar kodlanarak veriler içerik analizine tabi tutulmuş, kategori ve 
alt kategoriler ortaya konulmuştur.   

Nitel araştırmalarda diğer önemli konu da geçerlilik ve güvenilirliktir. 

Fenomenolojik araştırma deseninde de araştırmacı bu konuda hassas 

davranması gerekmektedir (Boloomberg ve Volpe, 2008). Geçerliliğin 

sağlanması adına araştırmacı ele alınan konunun fenomenolojik temellere 

uygunluğunu ortaya koymalıdır. Bunun yanında araştırmacı ön yargılardan 

uzak araştırmasını gerçekleştirmelidir. Aynı zamanda araştırma sorularının 

sonda sorular ile desteklenmesi, uzman kişilerin araştırma sürecini takibi, 
fenomenolojik araştırmaların geçerliliği açısından önem arz etmektedir 

(Guba ve Lincoln, 1982; Merriam, 1995; Cilesiz, 2010). Güvenilirliğin 

sağlanması için de birden fazla kodlayıcının analizlerde kullanılması ve 

ortak kod tablosunun oluşturulması önemli hususlardır (Denzin, 1978). 
Bu araştırmada da geçerliliğin ve güvenilirliğin sağlanmasında yukarı 

da ifade edilen hususlara dikkat edilmiştir. 
 
4. BULGULAR  

Yapılan içerik analizi sonucunda araştırma da 3 temel kategori ve bu 
kategoriler altında 14 alt kategori oluşmuştur. Araştırma da ilk olarak 

katılımcılara yönelik demografik bulgular sunulmuştur.  

4.1. Demografik bulgular 
Araştırmanın demografik bulguları Tablo 4.1’de ortaya konulmuştur. 

Tablo 4.1: Katılımcılara Yönelik Demografik Bulgular 
 

Tablo 4.1 incelendiğinde katılımcıların çoğunluğu erkektir. Yaş 

ortalamaları 36,5 dir. Katılımcıların eğitim durumu ön lisans, lisans ve 

Katılımcı Cinsiyet Yaş Eğitim 

Durumu 
Toplam İş 

Deneyimi  
Yöredeki 

İkamet 

Süresi  

Yöredeki İş 

Deneyimi  
Rehberlik 
Çalışma Kartı 

Dili 

G1 Erkek 27 Lisansüstü 6 4 4 İngilizce 
İspanyolca  

G2 Erkek  36 Lisansüstü  10 8 5 İngilizce 
G3 Erkek  36 Ön lisans 20 36 20 İngilizce 
G4 Erkek 43 Ön lisans 25 43 25 İngilizce 
G5 Kadın 39 Lisans 18 21 18 İngilizce  
G6 Erkek 38  Lisans 17 21 17 İngilizce 

Portekizce 
G7 Erkek  39 Lisans  6 10 6 İngilizce  
G8 Erkek 51 Ön lisans 6 10 6 Japonca  
G9 Erkek 28 Ön lisans 9 8 5 İspanyolca 

Portekizce  
G10 Erkek  28 Lisansüstü  3 3 3 İngilizce  
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lisansüstü gruplarında olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların toplam iş 

deneyimi ortalama 12 yıl, yöredeki iş deneyimi ortalama 11 yıl ve yöredeki 

ikamet süresi ise ortalama 16 yıldır. Katılımcıların rehberlik çalışma kartı 

dili çoğunlukla İngilizcedir. Bununla birlikte hem İngilizce hem de 

İspanyolca, hem İngilizce hem de Portekizce, Hem İspanyolca hem de 
Portekizce ve Japonca dillerinde çalışma kartlarına sahip rehberlerinde 
olduğu tespit edilmiştir. 

4.2 Covid-19 Krizi Dönemi Sorunları Bulguları 
Kapadokya yöresi, ülkenin diğer bölgelerinde ve yörelerinde olduğu 

gibi Covid-19 krizi döneminde farklı etmenlere bağlı olarak sorunlar 

yaşamıştır. Bu bağlamda sosyal mesafe, maliyet, ekonomik destek, güven 

ortamı ve turizme aşırı bağımlılık gibi etmenlere bağlı olarak yörede 

sorunların ortaya çıktığı tespit edilmiştir.  
Sosyal mesafe: Turizm faaliyetlerinin etkin bir şekilde 

gerçekleşebilmesini zorlaştıran sosyal mesafe kuralı, yöre turizmin de 

birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Bu durum turistlerin huzurlu ve rahat 

bir şekilde faaliyetlerini gerçekleştirebilmesini engellediğinden özellikle 

turistlerde korku ve kaygının oluşmasına neden olmuştur. Nitekim bu 

durum yöre için hayati öneme sahip olan grup turlarının azalmasına neden 

olmuştur. Bununla birlikte sosyal mesafe kuralı, turizm işletmeleri bazında 
maliyetlerin artmasına ve turistlerin memnuniyetlerinin azalması sorununu 

ortaya çıkarmıştır.  
Maliyet: Covid-19 krizinde ortaya konulan tedbirler ve farklı etmenlere 

bağlı ortaya çıkan maliyet artışı, yöre turizminde karlılığın azalmasına 

neden olmuştur. Bu duruma bağlı olarak da işletmelerin çoğunluğu 

personel çıkarmak veya kalifiyeli olmayan personelle faaliyetlerini devam 
ettirmek zorunda kalmıştır. Bu durumda hizmet kalitesinin azalmasına 

bağlı olarak müşteri memnuniyeti ve tatminin de azalmalara neden 

olmuştur.  
Ekonomik Destek: Covid-19 krizi döneminde turizm işletmelerine ve 

rehberlere verilen destek yetersiz kalmıştır. Özellikle bu dönemde yetersiz 

ekonomik destek, rehberlerin ve diğer turizm çalışanlarının farklı 

sektörlere yönelmelerine neden olmuştur.  
Güven ortamı: Küresel manada meydana gelen gelişmelere bir de 

Covid-19 krizi de eklenince ciddi geçim sıkıntısı yaşayan rehberler ve diğer 

turizm çalışanları, artık bu mesleğe güvenle bakmamaya başlamışlardır. 

Özellikle bu dönemde rehberlerin acentalara, otel ve yiyecek içecek 

çalışanlarının işverenlere karşı büyük bir güven sorunu ortaya çıkmıştır.  
Turizme aşırı bağımlılık: Yörenin en büyük geçim kaynağı turizm 

olduğundan dolayı turizmi etkileyen herhangi bir kriz, bölge hayatını ve 

bölgenin ekonomik durumunu doğrudan etkilemiştir. Nitekim bölgedeki 
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yerel halk ve işletmelerin gelirlerinin büyük çoğunluğunu turizmden elde 

etmelerinden dolayı Covid-19 krizi de bölgenin ekonomik dengesini 
sarsıntıya uğratmıştır. 

4.3 Covid-19 Krizi Dönemi Sonrası Sorunlarına Yönelik Bulgular  
Covid-19 krizinden sonra yörede birtakım sorunların halen devam ettiği 

(maliyet, güven ortamı, turizme aşırı bağımlılık), bir takım sorunlarında 

kriz döneminin etkisiyle orta çıktığı tespit edilmiştir. Nitekim taşıma 

kapasitesi, kaygı, kalifiyeli personel, müşteri şikâyetleri ve pazar kaybı gibi 
etmenler Covid-19 krizine bağlı olarak yörede ortaya çıkan sorunlar olarak 

tespit edilmiştir.  
Taşıma kapasitesi: Covid-19 döneminde kısıtlamalardan dolayı 

bireylerin turizme katılamaması, Covid-19 döneminden sonra aşırı bir 

şekilde turizme yönelme eğilimini ortaya çıkarmıştır. Bu duruma bağlı 

olarak talepteki artış, az kaynaklarında yetersizliğe neden olarak taşıma 

kapasitesinin aşılmasına neden olmuştur. Bununla birlikte bazı işletmelerin 

Covid-19 döneminde faaliyetlerine son vermesi, özellikle konaklama ve 
yiyecek içecek işletmelerinde arz eksikliğinin yörede hissedilmeye 

başlanmasına neden olmuştur.  
Kaygı: Covid-19 döneminde ortaya konulan maske, mesafe ve temizlik 

gibi kısıtlamalar, Covid-19 döneminden sonra da turistlerin salgının 

etkisinden tamamen kurtulup seyahat edebilme yönündeki tedirginliklerini 

devam ettirmiştir. Özellikle uzak doğu ülkeleri Çin ve Japon turistler ve 

farklı milletten turistler, ülkelerindeki pandemi kısıtlarından dolayı değişik 

ülkeler üzerinden seyahatler gerçekleştirmek zorunda kalmışlardır. 
Bununla birlikte turizm, dış etmenlerden çok yoğun bir şekilde 

etkilendiğinden dolayı bu dönemde gelecek kaygısı sektör çalışanları 

tarafından ciddi bir şekilde test edilmiştir. Pandemi döneminde sektörde 

yeterli güven ortamı bulamayan çalışanlar, pandemi döneminden sonra 

gelecek kaygısından dolayı farklı sektörlere yönelim eğilimine girmeye 

başlamışlardır.  
Kalifiyeli personel: Yörede turizm çalışanlarının farklı sektörlere 

yönelimi pandemi döneminden sonra özellikle kalifiyeli turist rehberi 
istihdamı konusunda acentalarda ciddi sıkıntıların ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Bu duruma bağlı olarak yöre dışından rehber transferleri artmış, 

bazı acentalar da deneyimsiz turist rehberleri ile çalışmak zorunda 

kalmışlardır. Nitekim yörede çalışan rehberlerin iş yükü de bu gelişmeye 

bağlı olarak artmıştır.  Acentaların yanı sıra konaklama ve yiyecek içecek 

işletmeleri de pandemiden sonra deneyimli personel bulma konusunda 

problem yaşamaya başlamışlardır. Bu durumda verilen hizmetin 

aksamasına ve bunun sonucunda müşteri memnuniyetinin azalmasına 

neden olmuştur. 
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Müşteri şikâyetleri: Pandemi döneminde yaşanan ekonomik kayıplar ve 

pandemiden sonra ortaya çıkan mal ve hizmet fiyatlarındaki artış, yerli 

turistlerin satın alma davranışlarını olumsuz etkilemiştir. Fiyat artışlarını 

turistlere anlatmakta turizm çalışanları sorunlar yaşamaya başlamışlardır 

ve bu anlamda büyük tepki ile karşılaşmışlardır. Özellikle tur paketleri 

dışında turistlere yansıtılan ücretler, turist şikâyetlerinin meydana 

gelmesine neden olmuştur.   
Pazar kaybı: Covid-19 döneminde yaşanan sorunlar, Covid-19 dan 

sonra acentaların birçok yurt içi ve yurtdışı bağlantılarını kaybetme 
durumunu ortaya çıkarmıştır. Bu duruma bağlı olarak yörenin hitap ettiği 

bazı pazarlar elden çıkmıştır. Bununla birlikte pandemiye bağlı olarak 

kısıtlamaların hale devam ettiği bazı pazarlarda da sıkıntılar devam 

etmektedir.  

4.4. Stratejilere Yönelik Bulgular  
Covid-19 krizi döneminde, sonrasında ve genel olarak krizlerde ortaya 

çıkabilecek sorunlara yönelik bir takım stratejilerin ortaya konulabileceği 

tespit edilmiştir. Bu doğrultuda; kriz masası, kriz dönemi turları, 

standardizasyon ve bilinçlendirme ve konularında bir takım stratejilerin 

geliştirebileceği tespit edilmiştir.   
Kriz masası: Yöreyi iyi bilen, yörenin turizm çeşitlerini ve uygulanış 

şekli konusunda bilgi sahibi turizm paydaşları ile birlikte yörede kriz 

masasının oluşturulabileceği ortaya çıkmıştır. 
Kriz dönemi turları: Yörede var olan turlara ilave olarak farklı kriz 

türlerine göre, farklı rotalarda kriz dönemi turları oluşturulabileceği tespit 

edilmiştir. 
Standardizasyon: Kriz döneminde gerek rehberlerin ücretlerinde, 

gerekse turların ücretlerinde birtakım fiyatlandırmaya yönelik problemler 

oluşmuştur. Bu tür sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik standart 

fiyatların oluşturulması ve denetlenmesine yönelik tedbirlerin alınması 

gerekliliği doğmuştur.  
Bilinçlendirme: Yöre, doğası, tarihi ve kültürüyle eşi benzeri olmayan 

kaynaklara sahip bir destinasyondur. Bu kaynakların sürdürülebilirliğini 

sağlamak adına tüm aktörlerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların 

ortaya konulması gerekliliği belirtilmiştir. 
 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Kapadokya destinasyonun Covid-19 krizi döneminde ve sonrasında 

karşılaştığı sorunlardan yola çıkarak olası krizlere yönelik stratejiler 

geliştirmeyi hedefleyen bu araştırma, yöre ile ilgili önemli sonuçlar ortaya 

koymuştur. Nitekim katılımcıların demografik verileri ile ilgili sonuçlar 

incelendiğinde eğitim seviyeleri yüksek, iş deneyimi, yöredeki iş deneyimi 
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ve ikamet sürelerinin de fazla olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında 

özellikle farklı dillerde çalışma kartlarına sahip katılımcılarında sürece 

dâhil edildiği sonucu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar elde edilen verilerin 

yöre turizminde etkin olan katılımcılardan elde edildiğini göstermektedir.  
Yörenin Covid-19 krizi döneminde uyulması gereken kurallar ve diğer 

etmenlere bağlı olarak bir takım sorunlar ile karşılaştığı görülmektedir. Bu 

sonuçların gerek turizm çalışanları üzerinde, gerekse yöreyi ziyaret edenler 

üzerinde bir takım olumsuzluklar ortaya çıkardığı tespit edilmiştir. Bununla 

birlikte Covid-19 dönemi sonrasında hem pandemi döneminde var olan 
sorunların devam ettiği, hem de pandeminin etkisine bağlı olarak bir takım 

sorunların da ortaya çıktığı sonucu elde edilmiştir. Ortaya çıkan bu 

sonuçların yöre turizminde krizle mücadele etme adına birtakım 

stratejilerin ortaya konulması gerekliliğini tetiklediği anlaşılmıştır. Bu 

duruma bağlı olarak araştırma da elde edilen sonuçlar doğrultusunda 

yörede etkin kiriz yönetimi sağlayabilecek stratejiler turizm paydaşlarına 

sunulmuştur. Bununla birlikte yöredeki turizm paydaşlarına elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda birtakım öneriler sunulabilir. 
Bu doğrultuda ilk olarak yörede kalifiyeli turizm personelinin tekrardan 

sektöre kazandırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilebilir. Yörede 

turizm sektörüne karşı ciddi bir güven kaybının olduğu görülmektedir. Bu 

güven kaybının tekrardan kazanılması sağlanmalıdır. Özellikle Covid-19 
krizinden sonra yörede arz kaynaklarında yetersizlikler ortaya çıkmıştır. Bu 

yetersizliklerin giderilmesine yönelik yörede planlı alt yapı ve üst yapı 

çalışmaları gerçekleştirilebilir. Son olarak da yörede araştırma yapacak 

akademisyenler farklı analiz yöntemleriyle, farklı turizm paydaşlarını da 

sürece dâhil ederek yeni araştırmalar gerçekleştirebilir.  
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SPORCU KAMPLARINDA SPORCU BESLENMESİ VE MENÜ 

PLANLAMA  

Serkan ÇALIŞKAN 

Dr. Öğr. Üyesi, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi, 
serkancaliskan@kastamonu.edu.tr 

ÖZET  
Çalışma sporcu kamplarında sporcu beslenmesi faaliyetlerini araştırmayı 

amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme 

tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında Kastamonu Kadıdağı 
Boks federasyonu sporcu kampında beslenme kuralları ve menü planlama 

ilkeleri çerçevesinde yapılan uygulamalar araştırılmıştır. Tesis görevlileri 
ile yapılan görüşme sonucunda elde edilen veriler üç tema altında 

gruplandırılmıştır. Araştırma sonucunda menü planlamasının Türkiye 

Olimpiyat Merkezi, Boks Federasyonu gibi merkezi kurumlarca 
gerçekleştiği, antrenörlerin sporcu beslemesince kontrol etme ve 
düzenleme işlevi gerçekleştiği ve elit sporcuların beslenme konusunda oto 

kontrole sahip oldukları belirlenmiştir. Sporcu beslenmesinin bilimsel 
kurallar ışığında konusunda uzman ve kişisel beslenme planı yapabilecek 

diyetisyenler tarafından yapılmasının spor başarısına etki edeceği 

düşünülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Sporcu kampı, sporcu beslenmesi, menü planlama. 

 
SPORTS NUTRITION AND MENU PLANNING IN SPORT 

CAMPS 

ABSTRACT 
The study aims to investigate sports nutrition activities in sports camps. It 
was conducted with in-depth interview technique, one of the qualitative 
research methods. Within the scope of the research, applications made 
within the framework of nutrition rules and menu planning principles in 
Kastamonu Kadıdağ Boxing Federation sportsman camp were 

investigated. The data obtained as a result of the interview with the facility 
manager were grouped under three themes. As a result of the research, it 
has been determined that the menu planning is carried out by central 
institutions such as the Turkish Olympic Center and Boxing Federation, the 
control and regulation function of the trainers is realized by the athlete's 
nutrition, and the elite athletes have self-control in terms of nutrition. It is 
thought that making sports nutrition by dietitians who are experts in their 
fields and who can make a personal nutrition plan in the light of scientific 
rules will affect sports success. 
Key Words: Sports camp, sports nutrition, menu planning. 
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1. GİRİŞ 

Sporcuların hayatında önemli bir yeri olan kamplar, katılımcıların 

fiziksel ve ruhsal yönden güçlenmesi, müsabakalar öncesi planlama 

yapılabilmesi, takım uyumunun sağlanabilmesi, eksikliklerin tespit 

edilerek çözüme kavuşturulabilmesi amacıyla düzenlenir. Kamp yapılan 

tesiste sporcuların başta beslenme olmak üzere yaşamsal ihtiyaçları da 

karşılanır. Sporcu başarısında önemli bir yere sahip olan sporcu beslenmesi 

de özel olarak planlama gerektiren bir süreçtir. Bu sürecin verimli 

yürütülebilmesi için sporcu beslenmesi konusunda eğitim ve tecrübe 

gerekmektedir. Bu nedenle kamp yapılan tesislerde menülerin sporcuların 

ihtiyaç duyacağı besin öğelerini içerecek şekilde oluşturulması gerekir.  
Sporcu beslenmesi konusunda yapılan çalışmalar sporcunun antrenman 

sıklığı, beslenme alışkanlıkları, cinsiyeti, yaşı gibi faktörlerin önemli 
olduğuna işaret etmektedir. Trakman ve arkadaşları 2017 yılında 

geliştirdikleri ölçek ile sporcuların beslenme bilgisi ve yeterliliğini ölçmeyi 

amaçlamıştır (Çırak, Çakıroğlu, 2019). Gönenç Solsun (2021) yaptığı 

çalışmada Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yarısından fazlasının 

sporcu beslenmesi eğitimi almadığını tespit etmiştir. Öğrencilerin %63,90’ı 
beslenme planını düzenleyecek kişinin diyetisyen olması gerektiğini ifade 
etmiştir. Koç (2014) Milli Takım Kamplarına katılan güreşçilerin beslenme 

alışkanlıklarına ve beslenme destek ürünü kullanma durumlarını 

incelemeye yönelik çalışmasında güreşçilerin beslenmenin sportif başarıda 

önemini bildiklerini ve beslenmelerine dikkat ettiklerini ortaya koymuştur. 

Pulat Demir, Onur ve Mızrak (2019) 13-18 yaş arası adölesan sporcuların 

yaşam kalitesi ve beslenme ilişkisini inceledikleri çalışmada yeterli ve 

dengeli beslenmenin spor performansı kadar sağlıklı büyüme ve gelişme 

içinde önemli olduğunu ancak araştırma kapsamında ele alınan bireylerin 

aldıkları enerjinin yetersiz olduğu tespit etmiştir.  
Sporcuların beslenmelerine yönelik alan yazında çalışmalar olmasına 

rağmen kamp merkezlerinde sporcu beslenmesine yönelik yapılan 
uygulamaları ortaya koyan çalışma bulunmamaktadır. Hazırlık dönemi 

boyunca kamplarda konaklayan sporcuların beslenmesine yönelik menü 

planlamaları konusunda kamp merkezlerince yürütülen çalışmaların ve 

mutfak personelinin sporcu beslenmesi konusunda bilgi düzeyleri oldukça 

önemlidir. 
Çalışma sporcu kamplarında sporcuların beslenmesine yönelik yapılan 

faaliyetlerde sporcu beslenmesi ilkelerine yönelik yapılan uygulamaların 

neler olduğu problem durumundan hareketle sporcu kamplarında 

sporcuların menü planlamasına yönelik yapılan faaliyetleri araştırmayı 

amaçlamaktadır. Bu kapsamda Kastamonu Boks Federasyonu kampında 

sporcu beslenmesine yönelik uygulamalar araştırılacaktır.     
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Beslenme, sağlıklı olma halinin devamı için gerekli besin maddelerinin 

vücuda alınmasına olarak ifade edilmektedir. Besinlerin, vücudun ihtiyacı 
oranında dengeli bir şekilde ve yeterli miktarda alınmasına da yeterli ve 

dengeli beslenme denir (Çongar ve Özdemir, 2004). Sporcuların da 
beslenme alışkanlıkları, cinsiyeti, enerji gereksinimleri, fiziksel 
aktiviteleri, yapılan spor branşı ve yaşı gibi faktörler günlük tüketilecek 

besinlerin belirlemesinde dikkate alınacak temel hususlardır.   
Spor, resmi otoritelerce belirlenmiş kuralları olan ve rekabet içeren 

bedensel etkinlikler bütünü olarak tanımlanan faaliyet bütünüdür. Beden 

eğitim faaliyetlerinin özelleştirilerek çeşitli branşlarda somutlaştırılması, 
üst düzeyde yapıldığında estetik, fizyolojik, psikolojik, teknik özellikler 

içermesi ve yarışmaya dayalı katı kurallar içermesi spor etkinliklerini 

belirli bir disiplinle ele alınmasını gerektirmektedir( Özdemir, 2010). Bu 
bağlamda elit spor, çeşitli kurallara bağlı olarak profesyonel olarak yapılan 

etkinlikleri kapsamaktadır. Erdemli, sorumluluk sahibi, profesyonel, 
zihinsel dayanıklılığa sahip, duygularını kontrol edebilen, sportif başarılar 

elde eden seçkin sporculara da elit sporcu denilmektedir.  Bu sporcuların 

çeşitli dönemlerde fiziksel açıdan güçlenme, zihinsel anlamda yenilenme, 

kondisyonel olarak tazelenme, taktiksel anlamda strateji belirleme gibi 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre boyunca önceden 

belirlenmiş tesislerde bir araya gelmesine sporcu kampı olarak 
adlandırılmaktadır (Cook & Dobbin, 2022). Müsabaka öncesi, devre arası, 

sezon sonu ya da şampiyona öncesi yapılan hazırlık dönemlerinin verimli 

geçirilmesi sporcu başarısında büyük öneme sahiptir (Güçlü, 1998).  
Sporcu beslenmesi konusunda ilk akla gelen üst düzeyde antrenman 

yapan elit sporculardır. Sporcuların beslenmesi ile performansı arasında 

neden sonuca bağlı bir ilişki bulunmaktadır. Sporcunun beslenmesi 
planlanırken kişisel özellikler dikkate alınarak yapılması bir antrenman 

planı yaparcasına dikkat etmek gerekir. Beslenme programı besin öğeleri 

ve enerji değerleri açısından dengeli olmalıdır.  
Sporcular yaptıkları fiziksel aktiviteye bağlı olarak harcadığı enerjiyi ve 

terle kaybettiği sıvıyı diyete ek olarak tüketmeleri gerekir. Enerji 
gereksinimi karbonhidratlardan sağlanmalıdır. Tahıl, sebze-meyve grubu 
yiyeceklerin porsiyon miktarı artırılarak enerji gereksinimi karşılanmaya 

çalışılsa da diyette çeşitliğin sağlanabilmesi için süt ve proteinden zengin 

yiyeceklerinde porsiyon miktarı artırılmalıdır (Pulat Demir, Onur, Mızrak, 

2019). Antrenman öncesi yemek yeme performansı artırırken yüksek 

karbonhidrat, orta düzey protein, düşük yağ ve posa içeren yiyeceklerle 

birlikte yeterli sıvı tüketimi önerilmektedir. Bu konudaki genel öneri 

aktiviteden 3 saat önce yemek yenilmesidir. Antrenman öncesi sıvı 

tüketimi ise 400-600 ml olarak planlanmalıdır (Gönenç Solsun, 2021). 
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Sporcuların beslenme süreçlerinin yönetilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda 

menüler oluşturulması de menü planlama ilkeleri doğrultusunda 

yapılmalıdır. 
Menü, tüketicilerin ihtiyaç ve beğenileri doğrultusunda oluşturulan 

yiyecek ve içeceklerin bir listesidir. Yemek üretimi yapılan işletmelerin 

başarısı yiyeceklerin seçimine ve bir araya getiriliş şekline dolayısıyla 

menüye ve menü planlamaya bağlıdır. Menü planlaması yapılırken sağlıklı 

beslenme, kısıtlı bütçe, mevsimselliğin tedarike etkisi, bir arada sunulan 
yemeklerin renk – tat - kıvam uyumu, personelin bilgisi ve mutfağın 

donanım durumu gibi hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilir (Sarıtaş ve 
Sormaz, 2020). Planlaması iyi yapılmamış bir menü, maliyet kontrolünde 

hatalar görülen, israfın arttığı, ortaya çıkan yan ürünlerin kullanılamadığı, 

tüketici memnuniyetinin sağlanamadığı, personelin verimli çalışmadığı bir 

ortama neden olur (Baykasoğlu, Taşkıran, Akkoyun, 2016). Bir öğünde 

sunulacak yemeklerin sistematik olarak bir araya getirilmesinde tüketici, 

işletme ve çalışan aşısından ele alınarak planlama yapılması tarafların 

memnuniyetini sağlayacaktır. Bu nedenle sporcu kamplarında menü 

planlaması sürecinde amaçların ve buna bağlı olarak mevcut durumun 

değerlendirilmelidir. Menünün türü, çeşitliliği, içinde yer alacak 

yemeklerin belirlenmesi ve hazır hale getirilmesi aşamalarının tek tek ele 

alınması gereklidir (Sökmen, 2011).  

3. YÖNTEM 
Çalışma nitel araştırma yönteminin desenlerinden biri olan 

fenomenolojik desen üzerine kurgulanmıştır. Veri toplama tekniği olarak 
derinlemesine görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem ile 

araştırılan konunun bütün boyutlarını kapsayan ve açık uçlu soruların 

çoğunlukta olduğu yüz yüze bir görüşme gerçekleştirilir. Böylece detaylı 

cevapların alınması ile birlikte görüşülen kişinin bilgi, duygu, gözlem ve 

tecrübelerine de ulaşılmış olur. Görüşmeci ve görüşülen olmak üzere iki 

temel aktörün olduğu bu yöntem de araştırmacı bir konu hakkında merak 

ettiklerini görüşme yaparak öğrenir. Bu yönüyle görüşmeci öğrenci, 

görüşülen kişi ise öğretmen pozisyonunda düşünülebilir (Baltacı, 2019).  

Bu çalışma kapsamında Kastamonu Kadıdağı Boks Federasyonu Kamp 
Tesisinde görevli iki yönetici ve beş mutfak görevlisi personel ile sporcu 
beslenmesi konusunda yaptıkları uygulamaların ve menü planlaması 

konusundaki çalışmaların neler olduğunun anlaşılmasına yönelik 

derinlemesine görüşme yöntemi ile yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Sporcu beslenmesi alan yazınından 

faydalanarak hazırlanan görüşme soruları sporcuların beslenmes 

faaliyetlerinin nasıl gerçekleştiğini anlamaya yöneliktir. Ziyaret öncesi 

randevu alınarak ilgili personelin görev yeri olan söz konusu tesiste 

araştırmacı tarafından görüşmeler yapılmıştır. Her bir görüşme yaklaşık 40 
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dakika sürmüştür. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Elde 
edilen veriler yazıya dönüştürülmüştür. Görüşme sonunda elde edilen 

veriler betimsel analize tabi tutulmuştur.     

4. BULGULAR 
Sporcu beslenmesine yönelik literatürde yer alan bilgiler sonucunda 

görüşme dökümünden elde edilen veriler aşağıdaki gibi temalaştırılmıştır. 

4.1. Sporcuların menülerinin planlanmasına ilişkin görüşler 
Kampa alına sporcular için menülerin hazırlanması uzmanlık alan 

bilgisi gerektiren bir süreçtir. Bu konuda konusunda uzman desteği alıp 

almadıkları konusunda tesis yöneticisi iki farklı duruma işaret etmiştir.   
Beslenme ile ilgili uluslararası kriterlere göre hazırlanan 

programlar TOHM’da hazırlanmıştır. O listeler bizim buraya da 

uygulanır.  Ayrıca Gençlik Spor Bakanlığı ve Boks Federasyonu 

diyetisyenlerinin hazırlamış olduğu diyet programları uygulanır. 
Menü örneklerinin kampta uygulaması esnasında izlenen yol konusunda 

baş çalıştırıcının belirleyici olduğu ve bu konuda sporcuları kontrol ettiği 

tesis yöneticisinin şu ifadelerinden anlaşılmaktadır: 
Sporcular her sabah kiloları kontrol edilir. Beslenme ile 
ilgili o günkü program tartı sonucuna göre baş çalıştırıcı 

tarafından düzenlenir. Kilo fazlası olan sporcular standart 

olarak hazırlanan menülerde daha küçük porsiyonlar alır. 

Yemek dağıtımında baş çalıştırıcı bunu kontrol eder. Bazı 

durumlarda da ilave beslenme durumu söz konusu olabilir. 
Sporcu beslenmesi konusunda menülerin oluşturulmasında hem genel 

beslenme kuralları hem de bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır. Tesis 

yöneticisi bu konuyu aşağıdaki şekilde değerlendirmiştir.  
Menülerimiz oldukça zengindir. Her öğünde bol yeşillik, meyve, 
yoğurt, tatlı olur. Bir iki farklı çeşit ana yemeğimiz olur. Et türü 

ve haşlama türü çok olur. Kızartma türü olmamasına dikkat 

edilir. Baharatlı yiyecekler pek istenmiyor. Kadın sporcuların 

olduğu gruplarda kemik suyu ve bazı sakatatlardan yapılan 

çorbalar isteniyor. Yaş gruplarına göre üst minikler 12-14, 
yıldızlar 14-16, gençler 16-18 ve 18 üstü büyükler olarak 

adlandırılır. Bu grupların her birinin iştahı farklıdır. Tabldot 

olarak servis edilen yemeklerden sporcular isterlerse ek 
alabilirler. Tabi kilo sorunu yoksa.  

Menülerin uygulanmasında mevsimsel şartların dikkate alındığı şu 

sözlerle ifade edilmiştir.   

Mevsimine göre balık yapılır. Antrenör kontrolünde miktar 

belirlemesi yapılırken tesis yönetimi mevsimsel özelliklere göre 

menüleri ayarlar.  

4.2. Sporcu beslenmesine ilişkin görüşler 
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Sporcular için hazırlanan programların kalori hesabı, besin öğeleri 

dağılımı, yiyeceklerin uyumu gibi konularda tesis yöneticisi;   
Diyetisyenlerin hazırladığı programlar kilo sorunu olmayan bir 

sporcunun standart antrenmanlar ile ihtiyaç duyacağı bir 

beslenme düzeyidir. 
şeklinde açıklamada bulunmuştur. Öğünler arasında besin öğeleri 
dağılımını ise;     

Sabah kahvaltıları açık büfedir.  
Öğle yemeği yoğun karbonhidratlı olur.  
Akşam yemeği 18:30-19:30 arasındadır. Akşam yemeklerinin 

sebzeli olmasına dikkat edilir.  
Ara öğün olarak saat 21:00’de atıştırmalık Fındık, badem, kuru 

üzüm, kek vb yiyecekler baş antrenör gözetiminde verilir.  
diyerek günde dört öğünlük bir beslenme düzeni olduğunu belirtmiştir.  

4.3. Sporcu beslenmesinde profesyonel yaklaşıma ilişkin görüşler 
Tesiste sporcu beslenmesi baş antrenör tarafından izlenmektedir. Kilo 

kontrolü temelli bir izleme yapıldığı tesis yöneticisinin şu ifadelerinden 

anlaşılmaktadır.  

Antrenör sporcunun kilo durumuna göre sporcunun yiyeceklerine 

müdahale eder.  
Beslenme konusunda görevlilerin eğitimi konusunda ise;  

Antrenörlerin beslenme konusunda hangi eğitime sahip 

olduklarını bilmiyorum. Tesisimiz bünyesinde beslenme 

konusunda eğitim almış uzman bir personel kadrosu 

bulunmamaktadır. Sürekli burada bulunan biri yok.  
diyerek beslenme konusunun bireysel tecrübeler dâhilinde ele alındığını 

ifade etmiştir. Sporcuların beslenme konusundaki bilinci sporcunun 
profesyonellik düzeyinden bağımsız değildir. Tesis yöneticisinin bu 

konudaki değerlendirmesi şu şekildedir.  
Sporcuların bilgisi antrenörlerin yönlendirmesi ile alakalı. 

Sporcular özellikle de yıldızlar buraya geldiğinde beslenme 

konusunda bilinçli değil. Ancak 18 yaş üstü olan ve Avrupa 

Şampiyonası Dünya şampiyonası gibi üst düzey organizasyonlara 

katılan sporcular bu konuda antrenörün yönlendirmesine çok 

gerek duymuyorlar. Oto kontrolleri var. 
Sporcu beslenmesi konusunda diyetisyenlerin görev alması 

durumunda yaşanabilecek duruma ilişkin tecrübelerini paylaşan tesis 

yöneticisi aşağıdaki değerlendirmede bulunmaktadır. 
Burada bir diyetisyen olsa antrenörlerle anlaşamıyor. Birde 

diyetisyen menü planı veriyor hoca da bu sporcu bunu yerse 

ringe çıkamaz diyor. Dolayısıyla diyetisyenle 

anlaşamıyorlar. Uygulamada farklı şeyler gündeme geliyor. 
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Sürekli diyetisyen burada olsa farklı noktaya gelir mi? Bunu 
düşünmek gerek. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Sporcu beslenmesi konusunda alan yazında yapılan çalışmalar bu 

konuda beslenme uzmanlarından yeterince faydalanılamadığını ortaya 
koymaktadır. Çongar ve Özdemir (2004)bbeden eğitimi öğretmenlerinin 
sporcu beslenmesi konusunda bilgi düzeylerinin araştırdığı çalışmasında 

100 öğretmenden sadece 21’inin 100 üzerinden 50 ve üstü puan aldığı 

görülmüştür. Bununla birlikte antrenörlerin de bilgi düzeyleri yapılan 

çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Sporcuların beslenme konusunda bilgi 

ve tecrübeleri ise yaş ve profesyonellik düzeyi ile doğru orantılıdır.  
Spor kamplarında sporcu beslenmesi konusunda uzman bir diyetisyenin 

olmayışı ve beslenme konusunun baş antrenör gözetiminde yapılması 

konunun bilimsel altyapıdan çok tecrübe temelli bir yapı ile gerçekleştiğini 

göstermektedir. Gönenç Solsun (2021) yaptığı çalışmada katılımcıların 

%63,90’ının sporcu beslenmesi konusunda düzenlemelerin diyetisyen 
tarafından yapılması gerektiğini ifade ettiklerini belirtmektedir. Sporcu 
kamplarındaki tesis yönetiminin sadece yemekleri hazırlayan ekip olarak 

görüldüğü, bu konuda uzman bir kadronun olmayışı da ayrıca ele alınması 

gerekmektedir.  
Çalışma kapsamında yapılan araştırma ile sporcu kamplarında sporcu 

beslenmesine ilişkin bilimsel temelli çalışmalar yapılmadığı, merkezden 

hazırlanan menülerin uygulandığı, sporcuların beslenmesinin kilo kontrolü 

çerçevesinde ele alındığı ortaya konulmuştur. Sporcu beslenmesi 
konusunda antrenörlerin belirleyici olduğu, tesis yönetiminin kalori 

hesabına dayalı bir beslenme programının olmadığı ancak sağlıklı ve 

güvenilir gıda konusunda hassas oldukları ortaya konmuştur. Elit 

sporcuların beslenme konusunda bireysel kontrolü sağlayabildikleri 

belirlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışma göstermektedir ki sporcu 

beslenmesi konusunda beslenme eğitimi almış kişilerden ziyade 

antrenörlerin ve sporcuların tecrübeleri doğrultusunda gerçekleşmektedir. 
Sporcu beslenmesi konusunda yapılacak çalışmalarda antrenör seçimi 

sürecince beslenme bilgisinin yeri ve önemi ortaya konabilir. Ayrıca 

diyetisyenlerin sporcu beslenmesi konusunda ilgi ve bilgisinin araştırılması 

spor tesislerinde görev almalarının sporcu başarısına etki edebilecek 

katkıları araştırılabilir. Sporcu üzerinde önemli etkileri olan antrenörlerin 
beslenme eğitimi almalarının sporcu başarısına etki edeceği 

düşünülmektedir. Ayrıca kamplarda menü planlama ilkeleri doğrultusunda 

yapılan düzenlemelerin sporcu beslenmesi konusunda uzman diyetisyenler 
ile planlanması gerekliliği uygulayıcılar tarafından göz önüne alınması 

gerekmektedir.      



1144 

KAYNAKÇA 
Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır?. 

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388 
Baykasoğlu, A. , Taşkıran, D., Akkoyun, H. G. (2016). Toplu beslenme 

için menü planlama karar destek sistemi geliştirilmesi ve uygulanması. 

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31, (1). 191-
200.  

Bilgiç, P., Hamamcılar, O., Bilgiç, S.C., (2011). Sporcuların beslenme bilgi 

ve uygulamaları. Beslenme ve Diyet Dergisi, 39 (1-2). 37-45. 
Çırak, O., Çakıroğlu, F.P., (2019). Sporcu beslenme bilgisi ölçeğinin 

Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Ankara Sağlık 

Bilimleri Dergisi, 2019, (1). 35-49. 
Cook, O., Dobbin, N., (2022). The association between sport nutrition 

knowledge, nutritional intake, energy availability, and training 
characteristics with the risk of an eating disorder amongst highly 
trained competitive road cyclists. Sport Sciences for Health. 
https://doi.org/10.1007/s11332-022-01003-1  

Çongar, O., Özdemir, L., (2004). Sivas il merkezinde beden eğitimi 

öğretmenlerinin genel beslenme ve sporcu beslenmesi ile ilgili bilgi 
düzeyleri, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26, (3). 113-
118.  

Gönenç Solsun, B., (2021). Aksaray üniversitesi spor bilimleri fakültesi 

öğrencilerinde sporcu beslenmesi bilgi düzeyi ve beslenme 

alışkanlıkları ile ilişkili etmenler (yüksek lisans tezi). Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya. 

Güçlü, M., (1998). Spor tesislerinin işletmesi Ankara özel yükseliş koleji 

spor tesisleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1998, 
(4). 2-9. 

Koç, M., (2014). Milli takım gelişim kamplarına katılan güreşçilerin 
beslenme alışkanlıkları ve beslenme destek ürünü kullanma 

durumlarının incelenmesi (yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş. 
Özdemir, G., (2010). Spor dallarına göre beslenme. Spormetre Beden 

Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8, (1). 1-6. 
Pulat Demir, H., Onur, H.,N., Mızrak, E., (2019). 18 Yaş altı spor yapan 

adölesanların yaşam kalitesi ve beslenme durumu ilişkisinin 

incelenmesi, Avrasya Spor Bilimleri Araştırmaları, 4, (2). 121-131. 
Sarıtaş, A., Sormaz, Ü., (2020). Otel ve restoran mutfak şeflerinin menü 

planlaması ve analizi konusuna yaklaşımları: Konya örneği. Gastroia: 
Journal of Gastronomy and Travel Research, 4, (1). 136-158. 

Sökmen, A. (2011). Yiyecek İçecek Servisi, Detay Yayıncılık, Ankara.   
 



1145 

YAMAÇ PARAŞÜTÜ TURİZMİNİN REKABET GÜCÜNÜ 

ETKİLEYEN OLUMSUZ UNSURLARIN İNCELENMESİ: 

FETHİYE ÖRNEĞİ 
 

Uygar TURGUT 
Doktora Öğrencisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm 

İşletmeciliği Anabilim Dalı, uygarturgut@yahoo.co.uk 
 

Işıl ARIKAN SALTIK  
Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye İşletme Fakültesi, isilas@mu.edu.tr 

 
 

Umut AVCI 
Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

aumut@mu.edu.tr 
 

 
ÖZET 
Bu çalışmada, Fethiye/Ölüdeniz için önemli bir spor turizm ürünü olan 

yamaç paraşütünün rekabet gücünü etkileyen olumsuz faktörlerin ortaya 

çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, nitel bir çalışma yapılmış ve yamaç 

paraşütü turizminin paydaşları olan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile 
bir turist rehberinden delfi tekniği ile veri toplanmıştır. Araştırma 

verilerinin analizinde, betimsel analizin yanı sıra destinasyonların rekabet 

gücünü değerlendirmede kullanılan analizlerden biri olarak nitelendirilen 

sorun analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, çevresel 

sürdürülebilirliğin sağlanamaması, ekonomik sürdürülebilirliğinin 

sağlanamaması, yerel ekonomiye olan katkısının düşük olması ve bütüncül 

destinasyon yönetiminin eksikliği olarak belirlenen alt sorunlarının Fethiye 
destinasyonunda alternatif bir turizm türü olarak yamaç paraşütü 

turizminin sürdürülebilirliğinin sağlanamaması ana sorununu ortaya 
çıkardığı anlaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Spor turizmi, yamaç paraşütü, Fethiye. 

AN INVESTIGATION OF THE NEGATIVE FACTORS 
AFFECTING THE COMPETITIVENESS OF PARAGLIDING 

TOURISM: THE CASE OF FETHIYE 

ABSTRACT 
The study aims to reveal the negative factors affecting the competitiveness 
of paragliding, which is an important sports tourism product for Fethiye/ 
Ölüdeniz. For this purpose, a qualitative study was carried out and data 

were collected from the representatives of the institutions and organizations 
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that are the stakeholders of paragliding and a tourist guide using Delphi 
technique. In the analysis of the research data, which is described as one of 
the analyses used to evaluate the competitiveness of destionations was used 
as well as descriptive analysis. Results indicate that the subproblems, 
failure to achieve environmental sustainability, failure to ensure economic 
sustainability of paragliding and its small contribution to the local economy 
and lack of holistic destination management, created the major problem, 
which is failure to assure the sustainability of paragliding tourism as an 
alternative tourism type in Fethiye destination.  
Key Words: Sports tourism, paragliding tourism, competition, Fethiye.  

1. GİRİŞ 
Turistik faaliyetlerin kitlesel boyutta yürütülen bir hareketlilik haline 

dönüşmesi birçok sorunu ortaya çıkarmıştır. Ekolojik çevre üzerindeki 

olumsuz etkiler, turistlerin farklılaşan beklentilerine cevap verilememesi, 

ülkelerin turistik potansiyellerini verimli kullanamaması, kitle turizminin 

sosyal ve kültürel bağlamdaki kazanımlarının düşük olması ön plana çıkan 

sorunlardır. Son yıllarda, kitle turizminin ekonomik kazanımlarının da 

eleştirilecek düzeyde olması ve mevcut ekonomik kazanımların bölgeler 

arası kalkınma farklılıklarını gidermemesi destinasyonları farklı turizm 

türlerini geliştirme konusunda zorlamaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkelerde de 1980’li yılların sonlarında kitle turizminin ekolojik çevre 

üzerindeki olumsuz etkilerinin belirgin hale gelmesi, dünya genelinde 

turistik bir ürün olarak ortaya çıkan alternatif turizm çeşitlerini geliştirme 

konusunda motive etmiştir (Doğaner, 1994). Alternatif turizm, kitle 

turizminin yukarıda kısmen yer alan olumsuz etkilerini azaltmak için 

oluşturulmuş, farklı turistik unsurların bir arada bulunmasına olanak 

sağlayan turizm bir çeşididir (Erdoğan, 2003a; Erdoğan, 2003b). Bulut ve 
Yılmaz’a (1998) göre, doğal kaynakları turizm için bilinçli şekilde 

kullanmak, turizmin farklı türlerinden yararlanarak yaygınlaşmasını 

sağlamak, bölgeler arası ekonomik kalkınma açısından dengenin 

sağlanmasında ve ülke tanıtımında da büyük önem taşımaktadır. 

Destinasyonlar, alternatif turizmin farklı türlerine yönelerek kaynakları 

etkin kullanmaya ve kitle turizminin olumsuz etkilerini azaltmaya 
çalışmaktadır. Kültür turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi ve spor turizmi 

temelli alternatif turizm faaliyetleri destinasyonun doğal arz kaynakları gibi 

faktörlere bağlı olarak ön plana çıkmaktadır. Macera arayışı içinde 

olanların tercih ettikleri ve gün geçtikçe talebin arttığı türlerden birisi de 

yamaç paraşütü turizmidir. Bir destinasyon olarak Türkiye, yamaç paraşütü 
turizmi açısından önemli doğal arz kaynaklarına sahiptir. Türkiye’de 

Yamaç Paraşütü 1990’ların başlarında Fethiye/Ölüdeniz’de yer alan Baba 

Dağ’ın yabancı pilotlar tarafından keşfedilmesiyle tanınmış; ilk olarak 
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üniversite kulüplerinin sportif faaliyetleriyle başlamıştır (Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, https://yigm.ktb.gov.tr/TR-10165/yamac-parasutu.html). 
1990’lardan günümüze bölgede yamaç paraşütü atlayışları farklı 

parkurlardan devam etmekte, işletme sayısı ve talep artmaktadır. Bu 

çerçevede, 2021 yılında 167.003 yamaç paraşütü uçuşu gerçekleşmiştir 

(Akkır, 2022). Yamaç paraşütü turizminin alternatif bir ürün olarak 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için rekabet gücünün tanımlanması ve 

rekabet gücünü olumsuz etkileyen unsurların tespit edilmesi 

gerekmektedir. Bu çalışmada, Fethiye destinasyonunun yamaç paraşütü 

turizmi konusunda rekabet gücünü incelemek amaçlanmıştır. 

2. LİTERATÜR 
Turizm talebinin değişen demografisi ve potansiyel turistlerin değişen 

yaşam tarzları spor aktivitelerinin giderek küresel turizmin önemli bir 

bileşeni haline dönüşmesine fırsat vermiştir (Peric ve Slavic, 2019). Spor 
turizmi tatil sürecinde spor etkinliklerine pasif katılım (herhangi bir spor 

etkinliğine izleyici olarak katılım ve spor müzelerini ziyaret etmek) veya 

aktif katılım (dalış, golf, bisiklete binme gibi) için seyahat etmeyi 

gerektirmekte ve bu seyahat için spor veya turizmin ana aktivite olduğu 

örnekleri kapsamaktadır (Ritchie ve Adair, 2002: 2). Standevan ve Deknop, 
1992: 12) evden ve iş yerinden uzaklara seyahati gerekli kılan ticari/iş veya 
ticari olmayan sebeplerle planlanma/organize yaparak veya 
planlama/organize yapmadan herhangi bir spor etkinliğine aktif veya pasif 

katılımın her türünü ifade ettiğini belirtmektedir. Spor pazarlaması ve 

yönetimi açısından spor turizmi iki ürün kategorisinden oluşmaktadır 

(Pitts, 1999: 31). Birinci kategoride sporla ilgili bir etkinliğe fiili katılım 

için düzenlenen seyahatler (herhangi bir spor, eğlence, boş zaman veya 
fitness aktivitesine katılım amacıyla seyahat) yer almaktadır. İkinci 

kategori ise, sporla ilgili bir etkinliğe izleyici olarak katılım amacıyla 

yapılan seyahatleri (herhangi bir spor, eğlence, boş zaman veya fitness 
etkinliğine veya aktivitesine izleyici olarak katılmak amacıyla seyahat) 

kapsamaktadır.  
Gammon ve Robinson (1997: 3), spor ve turizmi iki kategori altında 

incelemiştir. Bu kategoriler spor turizmi (sports tourism) ve turizm 
sporlarıdır (tourism sports). İlk kategori içinde yer alanlar, sert/sıkı (hard) 

katılımcılar ve yumuşak/esnek (soft) katılımcılar olarak tanımlamaktadır. 

İlk grupta yer alan turistler rekabete dayalı bir spor müsabakası için aktif 

veya pasif katılım amacıyla seyahat eden kişilerdir. İkinci grupta yer alan 

turistler ise, herhangi bir spor etkinliğine veya aktivitesine rekabet 

amacıyla değil, eğlence amacıyla katılan turistlerden oluşur. Bu nedenle, 
bu kişiler spor etkinliklerine boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla 

katılmaktadırlar.  

https://yigm.ktb.gov.tr/TR-10165/yamac-parasutu.html
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Nowaga vd. (1996:47) spor turistini etkinlik alanında en az 24 saat 
konaklayan, ana amacı spor etkinliğine katılmak olan ve bulunduğu 

bölgeye ya da cazibe merkezine ziyaretini ikincil amaç olarak 

gerçekleştiren kişiler olarak tanımlamaktadır. Gibson (1998a: 48; 1998b: 

156-157) spor turizmi ile ilgili olarak üç tür davranış modelinden 

bahsetmektedir. Birinci davranış modeli, aktif katılımdır. Bu katılım boş 

zaman aktiviteleri ile amatör sporcuların yarışmalara katılımlarına yönelik 

seyahatleri kapsamaktadır. Golf, kayak, tenis veya dağ bisikleti gibi 
aktivitleri gerçekleştirmek için seyahat etmek bu grupta yer almaktadır. 

İkinci davranış modeli, izleyici olarak katılımdır. Örneğin; FİFA Dünya 

kupası maçlarını izlemek bu grupta yer almaktadır. Üçüncü davranış 

modeli ise, sporla ün yapmış çekicilikleri ziyaret etmeyi kapsamaktadır. 

Spor müzelerini veya Barselona’daki Olimpiyat Stadyumu’nu ziyaret 

etmek bu grupta yer alan davranış modelleridir.  
Spor turizmi içinde son zamanlarda dikkat çeken spor çeşitlerinden 

birisi yamaç paraşütüdür. Yamaç paraşütü, motorsuz bir hava aracıdır ve 

yüksek irtifada tepeden veya dağdan havaya süzülerek gerçekleştirilen bir 

spordur (Calık vd., 2021: 15). Gerçekleştirilmesinde birçok etmenin söz 

konusu olduğu yamaç paraşütü (Pirselimoğlu Batman ve Demirel, 2015: 

14-15), bir macera turizm aktivitesi olarak ele alınmaktadır (Calık vd., 

2021; Canbek vd., 2015). Macera turizmi ise, iki kategori altında ele 

alınmaktadır. İlki risk düzeyi düşük başlangıç düzeyinde beceriler 

gerektiren aktivitelerden oluşan kolay düzeydeki maceralardır. Diğer ise, 

çok daha büyük risk seviyesi içeren ve yapılacak aktiviteye ilişkin ileri 

düzeyde becerilere sahip olmayı gerektiren zor maceralardır (Arslan 
Ayazlar, 2015: 793). Bu sınıflandırma bağlamında yamaç paraşütü ikinci 

kategoride yer almakta ve bazı araştırmacılar tarafından ekstrem spor 

olarak tanımlanmaktadır (Schulze vd., 2002: 365; Canbek vd., 2015: 221).  
Son zamanlarda yamaç paraşütünün de içinde yer aldığı büyük risk 

grubunda yer alan ve kendi doğal ortamında gerçekleştirilen macera 

sporlarına sadece profesyonel sporcular düzeyinde değil, bireysel düzeyde 

de eğlence ya da hobi amaçlı olarak ilgi artmaktadır (Paixao ve Tucher, 

2012; Tordjman vd., 2013). Bu ilginin gün geçtikçe artmasının ardında, 

günlük zaman akışı içinde farklılıkları aramak, iş yaşamının getirdiği stresli 

atmosfer, kendini ifade/gerçekleştirme etme ihtiyacı, değişim ihtiyacı, 

doğayı keşfetme isteği, fiziksel egzersizler yapma ihtiyacı gibi faktörlerin 

yer aldığı görülmektedir. Diğer sosyal faktörler ise, zaman ayırma isteği, 

içinde bulunulan durumda dikkati dağıtma isteği, kişinin sınırlarını aşma 

isteği, yoğun duyguları tecrübe edebilme yeteneği, haz duygusu, özgürlük, 

sağlığını koruma ve yaşam kalitesini arttırma isteğidir (Paixao ve Tucher, 
2012: 6).    
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Yamaç paraşütü 1950’lerde bugünkü bilinen halini almaya başlamış, 

daha sonra tasarımında ve ekipmanlarında yapılan değişikliklerle özellikle 

1980’lerin ikinci yarısı ile öncelikle Alp Dağları’nda popülerlik 

kazanmıştır (Schulze vd., 2002: 365; www.paraglidingsanfrancisco.com). 

Türkiye’de yamaç paraşütüne ilişkin ilk denemeler 1985 yılında ilk kez 

serbest atlayış paraşütleri ile Erzincan Çakırman’da gerçekleştirilmiştir. Bu 

uçuşları Adıyaman-Nemrut, Kayseri-Ali Dağı ve Ankara-
Kızılcahamam’da yapılan uçuşlar takip etmiştir (Karademir ve Güven, 

2016). Yamaç paraşütü sporu ülkemizde 1990’lı yılların başlarında Fethiye 

Ölüdeniz bölgesindeki Babadağ’ı yabancı pilotların keşfetmesi sonucunda 

tanınmıştır. Günümüzde de Babadağ, ulusal ve uluslararası çekim gücüne 

sahip bir yamaç turizmi destinasyonu konumundadır (Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, https://yigm.ktb.gov.tr/TR-10165/yamac-
parasutu.html).Yukarıda belirtildiği üzere, Ölüdeniz’de yamaç paraşütü 

atlayışları 1990’ların başlarında yabancı pilotların bölgeyi keşfi ile 

başlamıştır. Devamında üniversite kulüplerinin sportif faaliyetleri olarak 
sürmüştür. 2000’li yıllardan sonra ise, çok sayıda işletmenin faaliyet 

gösterdiği ve amatör atlayışlardan ziyade ekonomik yönü ön plana çıkan 

bir turistik ürüne dönüşmüştür.  

3. YÖNTEM 
Bu çalışmada, alternatif bir turizm türü olan yamaç paraşütünün Fethiye 

destinasyonu bağlamında rekabet gücünün paydaş bakış açısıyla 
incelenmesive rekabet gücünü olumsuz etkileyen unsurların ortaya 

çıkarılması amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen 
çalışmada veri toplama tekniği olarak delfi tekniğinden yararlanılmıştır. 

Delfi tekniğinin seçilme nedeni, (a) araştırılan olgunun çok boyutlu ve 

karmaşık bir yapıya sahip olması, (b) araştırma konusuna ilişkin bilgilerin 
tam olarak toparlanamaması, (c) konuyla ilgili paydaşların fikir birliğinin 

sağlanamamasıdır (Yurt ve Kadıoğlu, 2019).Delfi tekniği üç aşamada 

gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, araştırma sorusu belirlenmiştir. İkinci 
aşamada konunun uzmanları (panelistler) belirlenerek konuya ilişkin görüş 

ve düşünceleri elde edilmiştir. Üçüncü aşamada ise, konu hakkında 

toplanan bilgiler, geri bildirimler alınarak yeniden düzenlenmiş ve alan 

uzmanlarının görüş birliğini ve uzlaşıyı sağlamak üzere bütünsel olarak 

değerlendirilmiştir (Garrod ve Fyall, 2005; Murry ve Hammons, 2005). 
Bu araştırma, “Fethiye destinasyonunda yamaç paraşütü turizminin 

rekabet gücünü olumsuz etkileyen unsurlar nelerdir?” sorusuna yanıt 

aramak için hazırlanmıştır. Araştırma verileri, Muğla Büyükşehir 

Belediyesi, Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğü,  Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası (FTSO), Fethiye Turizm Tanıtım Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı 

(FETAV), Fethiye-TURSAB Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu 

https://yigm.ktb.gov.tr/TR-10165/yamac-parasutu.html
https://yigm.ktb.gov.tr/TR-10165/yamac-parasutu.html
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Başkanlığı, Fethiye Deniz Ticaret Odası, yamaç paraşütü faaliyeti yürüten 

bir turizm işletmesi ve bir turizm rehberinden toplanmıştır. Örneklemin 

tamamı yamaç paraşütü turizmi konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi 

kişilerdir. Araştırma verilerinin analizinde, betimsel analizin yanı sıra 

destinasyonların rekabet gücünü değerlendirmede kullanılan analizlerden 
biri olarak nitelendirilen sorun analizinden yararlanılmıştır (Cities 
Alliance, 2007: 39). 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
Araştırma kapsamında yamaç paraşütü turizminin rekabet gücünü 

olumsuz etkileyen unsurlara ilişkin görüş sunan katılımcıların en yaygın 

olarak dile getirdiği sorunların arasında pilotlarla ilgili sorunlar olduğu 

görülmüştür. Konuyla ilgili 6nolu katılımcı pilotaj sorunlarını şu şekilde 

ifade etmiştir: 
Yamaç paraşütü pilotlarının spor disiplininden uzak olması temel 

sorunlardan birisi… yaşanan disiplinsizlikler karşısında sporcuların 

durumlarının değerlendirilebileceği altyapısı tamamlanmış bir spor 

federasyonunun bulunmaması da bu sorunda etkili…(K-6) 
Pilotaj sorunları, deneyimsiz ve yeterli donanıma sahip olmayan tek 

(single) ve/veya tandem (çift) olarak atlayan sporcu ve pilotların karıştığı 

kazalarla da ilişkilendirilerek yamaç paraşütü sporunun ve dolayısıyla 

yamaç paraşütü turizminin güvensiz olarak algılanmasına neden olduğu da 

belirtilmiştir. 
Uçuş ücretlerinin yüksekliğinin ise tek bir katılımcı dışında tüm 

katılımcılar tarafından dile getirilmesi dikkat çekmektedir. Konuyla ilgili 

3nolu ve 7nolu katılımcıların sözleri şu şekildedir:  
Giriş ücretlerinin ve ulaşım ücretlerinin önlenemez yükselişi söz 

konusu… Bu sorunun, ekonomik sorunların özellikle yerli turistleri ve 

acenteleri kısıtladığını düşünüyorum. (K-3) 
Yüksek fiyat ve maliyetler çok önemli bir sorun. Maliyetlerin ve ekipman 

fiyatlarının yüksek olmasından ve Babadağ’daki uçuş pistine giriş 

fiyatlarının yüksek olmasından dolayı turistlere yansıyan fiyatlarda 

artıyor. 2.000 TL ile 3.000 TL arasındaki fiyatlar özellikle yerli turistler 

için şartları zorlaştırıyor.(K-7) 
Bununla birlikte 5nolukatılımcı diğer katılımcıların aksine bir fikir 

beyan etmiştir: 
…yamaç paraşütü ucuz bir aktivite olamaz. Güncel durumda fiyatı 

kesinlikle yüksek değil… zaten hedeflediğimiz şey kişi başına yurtdışı 

gelirimizin yüksek olması. Yamaç paraşütü turizmi yüksek gelir getirici 

olması sayesinde bu hedefi destekliyor. Bu durumu olumsuz değil olumlu 

bir özellik olarak değerlendirmek gerekir.(K-5) 
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Araştırma verilerinin sorun analizi ile değerlendirilmesi sonucunda, 

Fethiye destinasyonunda alternatif bir turizm türü olarak yamaç paraşütü 

turizminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik engeller ana sorun 
olarak belirlenmiştir. Ayrıca, bu ana sorunun temelinde üç alt sorunun 

olduğu tespit edilmiştir. Belirlenen alt sorunlar; (a) destinasyona ilişkin 

çevresel sürdürülebilirliğin sağlanamaması, (b) yamaç paraşütü turizminin 

ekonomik sürdürülebilirliğinin sağlanamaması ve (c) bütüncül destinasyon 

yönetiminin eksikliği olarak değerlendirilmiştir. 
Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanamamasının nedenleri olarak, (i) 

atlayış ve iniş alanında altyapı ve üst yapının yetersizliği, (ii) Babadağ 

endemik bitkilerinin ve doğal çevrenin teleferik ve yolcu trafiğinden zarar 

görmesi, (iii) ticari kaygılar nedeniyle yoğun yapılaşma (betonlaşma), (iv) 
özellikle yüksek sezonda taşıma kapasitesinin aşılması ve buna bağlı olarak 

iniş alanında oluşan çevre kirliliği olduğu dile getirilmiştir.  
Ekonomik sürdürülebilirliğinin sağlanamaması ile yerel ekonomiye 

katkısının sınırlı olmasının temelinde, (i) maliyetlerin yüksekliği, (ii) 

yamaç paraşütü profesyonelleri (sporcular) ile yerel halk için kullanım 

bedelinin yüksekliği, (iii) pilotların ve acenta faaliyetlerinin 

sınırlandırılamaması ve denetim yetersizliği nedeniyle yaşanan haksız 

rekabet ile (iv) iniş alanındaki işletmelerin nicelik öncelikli uygulamaları 

nedeniyle müşteri sadakatinin sağlanamaması sorunlarının yer aldığı 

belirtilmiştir.  
Bütüncül destinasyon yönetiminin eksikliği sorununun ise (i) 

destinasyonda macera ve spor turizmine yeterli önemin verilmemesi, (ii) 

destinasyon imajı ve marka değerinin yamaç paraşütü turizmini 

güçlendirecek şekilde geliştirilememesi, (iii) iniş ve atlama alanındaki 

işletmelerin münferit plan ve uygulamaları, (iv) ölümcül kazalar vb. 

nedeniyle zedelenen yamaç paraşütü turizminin bölgesel imajının 

korunamamasından kaynaklandığı öne sürülmüştür. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Fethiye destinasyonunda yamaç paraşütü turizminin rekabet gücünü 

olumsuz etkileyen unsurların irdelendiği bu çalışmada, belirlenen 

unsurların birbiriyle ilişkisini de açığa çıkaran bir sorun ağacı 

oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda, çevresel ve ekonomik 
sürdürülebilirliğin sağlanamaması, faaliyetin yerel ekonomiye katkısının 

sınırlı olması ve bütüncül destinasyon yönetiminin eksikliği olarak 
belirlenen alt sorunlarının Fethiye destinasyonunda alternatif bir turizm 
türü olarak yamaç paraşütü turizminin sürdürülebilirliğinin sağlanamaması 
ana sorununu ortaya çıkardığı tespit edilmiştir.  

Yamaç paraşütü turizminin rekabet gücünü etkileyen sorunların 

giderilmesinde öncelikle bütüncül destinasyon yönetiminin 

geliştirilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Böylelikle bu alt sorunun 
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kökeninde yatan özellikle iki sorunun çözümüne destek olunabilecektir. 
Bunlardan ilki, destinasyonda macera ve spor turizmine yeterli önemin 

verilmemesi ve imajının geliştirilememesi sorunlarının çözümüne katkı 

sağlanabilecektir. Diğeri ise, yamaç turizmi paydaşları ve özellikle 

doğrudan sürece dahil olan işletmelerin münferit plan ve uygulamalarının 

ötesinde destinasyonun genelinin kazanımını yönelik faaliyetlerin 

planlanmasına katkı sağlanabilecektir. 
Yamaç paraşütü turizminin sürdürülebilirliğini sağlamada ivedilikle 

önlem alınması gereken bir diğer husus çevresel sürdürülebilirliktir. Bu 

noktada turizm paydaşlarının mikro düzeyde yamaç paraşütü turizmi 

faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olan altyapı ve üstyapı eksikliğinin 

giderilmesine, makro düzeyde ise Fethiye destinasyonunda turizm 

hareketliliğinin taşıma kapasitesine ve yılın farklı dönemlerinde dengeli 

dağılımına uygun olarak düzenlenmesine yönelik tedbirler alması 

önerilmektedir. Yamaç paraşütü turizminin ekonomik sürdürülebilirliğini 

sağlamak üzere yalnızca yüksek maliyetlerin fiyat üzerindeki olumsuz 

etkilerini azaltmaya yönelik değil, aynı zamanda yamaç paraşütü hizmeti 

sunan acenta ve pilotların faaliyetlerinin haksız rekabeti ortadan kaldıracak 

biçimde denetlenmesine yönelik uygulamalar yapılması yamaç paraşütü 

turizminin yerel ekonomiye olan sınırlı katkısını artırabilecektir. 

Böylelikle, Fethiye/Ölüdeniz için önemli bir spor turizmi ürünü olan yamaç 

paraşütünün rekabet gücünü olumsuz etkileyen faktörlerin giderilmesine ve 
destinasyonun rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlanabilecektir. 

Nitel araştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen bu çalışmada sınırlı 

sayıda katılımcıdan veri toplanmıştır. Çalışmada, yamaç paraşütü turizmi 

talebini oluşturan sporcu veya turistlerden veri toplanmamış olması 

araştırmanın önemli bir sınırlılığıdır. Gelecek çalışmalarda yamaç turizmi 

arzını oluşturan paydaşların yanı sıra talebi oluşturan paydaşlardan veri 

toplanması ve/veya nicel araştırma yöntemlerinden yararlanılarak daha 

kapsamlı analizlere olanak sunacak araştırmalar yapılması önerilmektedir. 
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ÖZET 
Av turizminin lüks bir spor ve alternatif bir turizm türü olarak 
değerlendirilmektedir. Özel ilgi turizmi kapsamında değerlendirilirken 

aynı zamanda pek çok ülkeye döviz girdisi sağlamaktadır. Av turizmi gibi 

önemli bir turizm türünün son derece titizlikle uygulanması gerekmektedir. 

Sürdürülebilir turizmin desteklenmesi kapsamında av turizmi 

faaliyetlerinde istisnasız kurallara uyulmalı ve hayvan popülasyonuna 

dikkat edilmelidir. Türkiye’ye gelen avcılar yalnızca av turizmine 

katılmakla kalmayıp aynı zamanda kültür turlarına da dahil olmayı 

istemektedir. Sürdürülebilirlik kapsamında av turizmi ekolojik dengeyi 
önemli ölçüde etkilemesinin yanı sıra ülkelere gelir getiren ekonomik 
faydaya sahiptir. Türkiye'ye gelen avcılardan elde edilen toplam gelirin 

sırasıyla 3.332.755, 7.801.683, 6.801.451 Türk lirası olduğunu 

göstermektedir. Türkiye av hayvanları açısından oldukça zengindir. Alan 
yazın taraması sonucunda av turizmine yönelik herhangi bir rotaya 

ulaşılmamıştır. Bunun nedeni, genellikle nicel yöntemle yerli avcılara 

yönelik araştırma yapıldığının düşünülmesidir. Muğla yalnızca önemli bir 

turizm bölgesi değil aynı zamanda alternatif turizm türlerine sahiptir. 

Muğla’da av turizmine ilişkin rota oluşturulması konusunda literatürdeki 

boşluğu doldurmak amaçlanmaktadır. Bu süreçte sektör temsilcilerinin 

görüşlerine ek olarak, turistlerin av turizminin yanı sıra kültürel faaliyetlere 

katılmak istemeleri ihtiyacından hareketle av turizmi ve kültürel tur temalı 

bir rota oluşturmak amaçlanmıştır. Yaklaşık olarak bir haftalık bir rota 

tasarlanmış ve tur rotasının yalnızca uygulamacılara değil aynı zamanda 

literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Av turizmi, özel ilgi turizmi, tur rotası, rehberlik. 
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A PROPOSAL FOR A TOUR ROUTE TOWARDS HUNTING 
TOURISM WITHIN THE SCOPE OF SUSTAINABLE TOURISM 

ABSTRACT 
Hunting tourism is considered as a luxury sport and an alternative type of 
tourism. While it is evaluated within the scope of special interest tourism, 
it also provides foreign exchange inputs to many countries. Such an 
important type of tourism as hunting tourism needs to be applied extremely 
meticulously. Within the scope of supporting sustainable tourism, the rules 
should be followed without exception in hunting tourism activities and 
attention should be paid to the animal population. Hunters who come to 
Turkey not only want to participate in hunting tourism, but also to be 
included in cultural tours. Within the scope of sustainability, hunting 
tourism has an economic benefit that brings income to countries, in addition 
to significantly affecting the ecological balance. For instance, the statistics 
show that the total number of hunters coming Turkey for hunting tourism 
between 2016 to 2019 is 1396, 1484 and 2230 while the total revenue from 
hunters is 3.332.755, 7.801.683, 6.801.451 Turkish liras respectively. 
Based on the statistics, it is possible to state that Turkey is a country that is 
at the focus of hunters. Turkey is very rich in hunting animals. As a result 
of the literature review, no route for hunting tourism has been reached. This 
is due to the fact that it is generally considered that research on domestic 
hunters is carried out by the quantitative method. Muğla is not only an 

important tourism region, but also has alternative types of tourism. It is 
aimed to fill the gap in the literature on the formation of a route related to 
hunting tourism in Muğla. In addition to the opinions of the sector 
representatives, it was aimed to create a route themed on both hunting 
tourism and cultural tour, based on the need for tourists to want to 
participate in cultural activities as well as hunting tourism. An 
approximately one-week route has been designed and it is expected that the 
tour route will contribute not only to the practitioners but also to the 
literature. 
Keywords: Hunting tourism, special interest tourism, tour route, guiding. 
 

1. GİRİŞ 
Günümüzde insanların geliri ve yaşam kalitesi artmış yeni ve farklı 

turizm türlerine ilgi duyulmaya başlanmıştır. Daha kaliteli bir yaşam 

sürdürme isteği ile yeni yerler görme arzusu turizm olgusunu meydana 
getirmektedir. Refah seviyesinin artmasıyla turizm giderek önem 

kazanmakta ve hızla büyüyen bir sektör haline gelmektedir. Bu gelişmeleri 

yakından izleyen Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) tahminlerine göre 

2030 yılında turizm faaliyetlerine 1,8 milyara yakın kişinin katılması ve 
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turizm gelirlerinin yıllık ortalama %5 oranında artması beklenmektedir 
(www.unwto.org). 

Turizm sektörü, girişimciler ve yatırımcılar için kar aracı olarak birçok 

yeni iş fırsatı sunmaktadır. Sektördeki gelişmelerden girişimciler, 
yatırımcıların yanı sıra turizm potansiyeli olan bölgeler yararlanmakta, 

yeni istihdam alanları ortaya çıkmaktadır. İstihdam ve kalkınmanın 

bölgedeki payı ülke ekonomisinin gelişmesini ve ilerlemesini 

sağlamaktadır. Turizm, zengin doğal kaynakların, ileri teknolojinin ve 
sanayinin olmadığı ülkelerde lokomotif görevi üstlenmektedir. Mevcut 
kaynaklardan gelir elde etmek için doğal güzellikler, samimi insanlar, rahat 

bir konaklama imkanı sunulması özel ilgi grubunun dikkatini çekme 

hususunda önemlidir (Kruja & Gjyrezi, 2011). 
Ülkedeki turizm kaynaklarının doğru şekilde analiz edilmesi 

gerekmektedir. Turizm Bakanlığı, paydaşlar, çalışanlar, kurum ve 

derneklerin yanı sıra yerel halktan bilgi, görüş ve destek alınması oldukça 

önemlidir. Yöre halkı bölgeyi iyi bildiği gibi doğayı, doğada yaşayan 

bitkileri ve vahşi hayvanları yakından tanımaktadır. Yöre halkı ve eğitim 

sektörü bir araya getirilerek söz konusu bölgenin turizm gücü ve 

potansiyelini ortaya çıkartmak mümkündür. Bu çalışmanın amacı, özel ilgi 

turizmi başlığı altında yer alan ve ülke ekonomisine döviz kazancı sağlayan 

av turizmi için Muğla ilinde bir tur güzergahı oluşturmaktır. Muğla ili 
yalnızca av turizmi için değil aynı zamanda tatil olanakları, kültür turları 

ve spor aktiviteleri sebebiyle tercih edilmiştir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  
2.1. Av Turizmi 

Özel ilgi turizmi yıllar içinde niş pazar olarak adlandırılan küçük 

gruplardan oluşan (Kotler vd., 1998) turizm türünün ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Niş veya özel ilgi turizmi sayesinde gelişmekte olan 

destinasyonlar daha başarılı bir şekilde yönetilmekte ve rekabet avantajı 

elde etmektedirler (Wen vd., 2019). Niş pazarlar için belirli bir limit 

bulunmamakta, ancak bazı türler için sürdürülebilirlik ve özel ilgi turizmi 

kategorisi daha fazla önemli olmaktadır. Bu alt kategoriler içinde macera 

turizmi, kırsal turizm, kültür turizmi, din turizmi, eko-turizm, gastronomi 
turizmi, yaban hayatı turizmi, miras turizmi ve sağlık turizmi gibi çeşitler 

bulunmaktadır (Kruja & Gjyrezi, 2011). Douglas vd. (2001: 2) özel ilgi 

turizmine uyum sağlayabilmek için bu turizm türünün ‘boş zaman ve turizm 

deneyimleri’ yanı sıra ‘sürdürülebilirlik’, ‘uygunluk’, ‘yenilik’, 

‘sorumluluk’ ve ‘ego turizmi’ gibi kavramları içerdiğini öne sürmektedir. 

Av turizmi Himmington (2004) tarafından hayvan türlerinin doğal 

ortamlarında görülmesi olarak tanımlanmaktadır. Avcı turist için ödenen 

parasal değerin karşılığını almak önemli bir motivasyon olurken bu durum 

daha fazla avlanma arzusu yaratmaktadır (Causey, 1989; Tickle & von 



1158 

Essen, 2020). Komppula & Gartner'e (2013) göre avcılığın özel ilgi turizmi 

açısından önemli bir motivasyon faktörü olduğuna dikkat çekilmektedir.  
Şafak (2003), Türkiye'de özel avlak alanlarının oldukça sınırlı olduğunu 

ve tanıtımının Türkiye'de yürütülen av turizmi olanakları açısından kritik 
bir sorun olduğunu belirtmektedir. Bilinçli avcılık faaliyetlerinin yerel 

halkın koruması ve kontrolü ile bölgedeki av faaliyetlerine olumlu 
katkısının olduğu düşünülmektedir. Av turizmi sayesinde boş alanların 

karavan ve kamp alanı olarak kullanılabileceğini belirtmektedir. Yerel 
topluluklar sürdürülebilir turizmin gelişmesine yönelik önemli bir rol 

üstlenmekte ve yerel halk ile girişimcilerin desteği yaban hayatının gelişimi 

açısından oldukça önemlidir (Zhou, 2022). Şafak (2003) özel avlak sistemi 
sayesinde yöre halkının başka bölgelere göç etmesini önlemek ve 

Türkiye'de av turizminin gelişebilmesi için avlak sisteminin 

çeşitlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Türkiye’ye gelen bir turist 
ortalama 750 dolar harcarken, av turizmi için gelen turist kişi başı ortalama 

2000 dolara kadar harcama yapmaktadır (Olcay vd., 2019). 
Alkan (2014) kontrolsüz avlanmanın önlenmesinin gerekli olduğunu ve 

vatandaşların avlanma alanlarının korunmasına katkılarının daha fazla 

olması gerektiğini belirtmektedir. Ege’nin (1996) çalışmasında, dağlık 

bölgelerde oteller, barınaklar, evler ve yollar inşa edilmesi gerektiği öne 

sürülmüştür. Sürdürülebilir avcılık kapsamında yasal altyapı 

düzenlemelerine vurgu yapılmıştır. Ulusoy (2016) çalışmasında, 
Muğla’nın zengin bir rekreasyon potansiyeline sahip olduğu ve kırsal 

kalkınma açısından av turizminin önemli olduğu belirtilmiştir. Katılımcılar 

en çok günlük stresten kurtulmak, sağlıklı yaşamak ve doğa faktörü 

sebebiyle av turizmini tercih etmektedirler. Av turizmine katılanların 

doğayla yakın bir ilişki içinde olduğu söylenebilir (Olcay vd., 2019). 
Avcılığın usul ve esasları Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü ve çeşitli 

kararlar ile belirlenmekte 2021-2022 av yılı boyunca avlanılacak hayvan 

kotası, türü, sayısı, trofe şekli, yaşı, av malzemeleri, av ücretleri ve 

yükümlülükler, yetkili kişiler, ilk yardım, cezalı av ücreti gibi talimatlar bu 
kararlarla saptanmaktadır. Avcılığın yapıldığı iller arasında Adıyaman, 

Konya, Antalya, Hatay, Giresun, Rize, Sivas, Ankara, Denizli, Eskişehir, 

Afyon, Ankara, Kahramanmaraş, Bingöl, Erzurum, Erzincan, Artvin, 

Karaman, Niğde, Muğla, Bolu, Çorum, Sinop, Zonguldak, Kayseri, 

Mersin, Adana, Kastamonu, Karabük ve Düzce bulunmaktadır. 

Türkiye'deki avlaklara Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi 

aracılığıyla ulaşılmaktadır (www.tarimorman.gov.tr).  
 
 
 
 

http://www.tarimorman.gov.tr/
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Görsel 1. Yaban domuzu trofesi 

 
Kaynak: Araştırmacı 

 
Görsel 2. Muğla Avlak Haritası 

 
Kaynak: www.avlakharitalari.tarimorman.gov.tr 

 
3. YÖNTEM 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman inceleme 

tekniği kullanılmıştır. Doküman incelemesi, incelenen olaylar veya olgular 
hakkında yazılı materyallerin değerlendirilmesidir (Yıldırım & Şimşek, 

2021; Kırık vd., 2015). Araştırma verilerinin birincil kaynağı olarak çeşitli 

belgelerin toplanması, incelenmesi ve yorumlanmasına dayanan bilimsel 

bir araştırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2021). 
Corbin & Strauss’a (2008) göre doküman analizinde anlam çıkarmak, 

ilişkili olan konuya dair anlayış oluşturmak, ampirik bilgi sunmak amacıyla 

kitaplar, dergiler, günlükler, haritalar, istatistikler, anayasa ve 

yönetmelikler, gazeteler, fotoğraflar, röportajlar, sağlık ve kamu kayıtları, 

resimler, videolar, mesajlardan elde edilen verilerin incelenmesi ve 
yorumlanması söz konusudur (Kıral, 2020). 

Rota oluşturulurken öncelikle av turizmi bölgeleri belirlenmiştir. Av 
turizmi acentası bulunmasının yanı sıra turistlere tatil imkanı sunulması 
sebebiyle Muğla ili rotaya dahil edilmiş ve avlanma bölgesi sayıca 
sınırlandırılmıştır. İstatistikler incelendiğinde, 2016-2019 yılları arasında 

av turizmi için gelen toplam avcı sayısının sırasıyla 1396, 1484 ve 2230 
olduğu, avcılardan elde edilen toplam gelirin ise sırasıyla 3.332.755, 

7.801.683, 6.801.451 Türk lirası olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye'de 2019 
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istatistiklerine göre avlanılan hayvanlar arasında yaban keçisi, yaban 

domuzu, dağ keçisi, kızıl geyik, geyik, Anadolu yaban koyunu, kurt, ayı, 

ceylan gibi hayvan türleri bulunmaktadır (www.tarimorman.gov.tr). 
Tur programı hazırlanırken mesafe için Google haritadan 

yararlanılmıştır. Çalışmada ilk yazarın çalıştığı alan olması nedeniyle av 

turizmi tercih edilmiş, tur güzergahı 'Avbis' sistemindeki harita kullanılarak 

belirlenmiştir (www.avlakharitalari.tarimorman.gov.tr). Harita Tarım ve 

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Sektördeki acenta 
sahiplerinin görüşlerine dayanarak av için gelen turistler sadece bu 
faaliyetle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda tatil yapma ve kültürel değerleri 

görmeyi istemektedir. Literatürde av turizmi ile ilgili çalışmalar (Akgün, 

2003; Ece, 2019; Fernandez Villarreal, 2012; Hurtado, 2011) yer 
almaktadır. Ancak tur rotasına yönelik herhangi bir bulguya 

rastlanmamıştır. Çalışma literatürde av turizmi ile ilgili ilk rota olması ve 

kültür turizmi ile birleştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Rota 
oluşturulurken acenta sahiplerinin görüşleri, çalışan deneyimleri ve av 

rehberlerinin görüşlerinden yararlanılmıştır. Tüm bu faktörler çalışmanın 

güvenilirliğini arttırmaktadır. Uzmanların alandaki deneyimleri 20 yıl, 

yaklaşık 5-10 yıl ve 3 yıl arasında değişiklik göstermektedir. 
Acenta sahipleri, ‘av turizminin lüks bir spor türü olduğunu ve serbest 

zamanın yanı sıra yüksek gelire sahip olmanın ön şart olduğunu’ 
belirtmişlerdir. Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan avlak 
haritasına göre 'Ula av sahası' ve 'Köyceğiz av sahası' çalışma kapsamına 

dahil edilmiştir. Av rehberi daha önce Köyceğiz av alanına gittiğini ve 

çalışmaya dahil edilmesinin uygun olduğunu belirtmiştir. Muğla’da deniz, 
kum, güneş (3S) turizminin önemli bir turizm türü olduğu dikkate 
alındığında bu rotanın uygulanabilirliği oldukça yüksektir. Diğer av 
acentası sahibine göre 'turistler Türkiye'ye av turizmi ve tatil için gelmek 

istiyorlar' ifadelerini kullanmıştır. Muğla ili kültürel zenginliği ve deniz 
turizminin yanı sıra av turizmi fırsatından dolayı tercih edilmiştir. 

 
Tablo 1. Tur Programı 

MUĞLA (KÖYCEĞİZ, 
ULA) AV TURİZMİ 

TUR ROTASI 

ZAMAN  MESAFE (KM) SÜRE (YAKLAŞIK.) 

1. GÜN 
Gece Ula/Muğla (Tuna 
Hotel Residance) otele 
varış ve dinlenme  

23.00- 
01.30  

205 km 2 saat 30 dakika 

Kahvaltı ve otelden çıkış 07.00-08.00   
Latmos/ Herakleia Antik 
kenti Kaya Mezarları’na 

hareket  

08.00-09.30 60 km 1 saat 20 dakika 

Antik kent turu 11.30  2 saat 
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Öğle yemeği (Kaptan 
İbrahim rest.) Milas 
Çökertme koyu 

11.30-14.30 75 km 1 saat 30 dakika+ 
1 saat 30 dakika  

Muğla şehir merkezine 

hareket 
16.00  1 saat 30 dakika 

Muğla şehir turu 16.00-19.00  3 saat 
Muğla otele varış ve 

akşam yemeği 
19.30-20.30  30 dakika 

2. GÜN 

Kahvaltı ve otelden çıkış 07.00-08.00   
Ula Devlet avlağına 
hareket (test atışı) 

08.30-10.00 15 km 20 dakika 

Koçarlı Camiye hareket  12.00-13.00 118 km 1 saat 52 dakika 
Akbük koyuna hareket 13.00-16.10 

 
145 km 2 saat 40 dakika 

Akşam yemeği (Yörük 
Ali rest.) 

16.10-17.10  1 saat 

Otele varış ve av için 

dinlenme 
19.00-21.00  1 saat 45 dakika 

Av için ayrılış  21.30-03.00 15 km 20 dakika 
Otele varış 03.00-03.30 15 km 20 dakika 

3. GÜN 

Kahvaltı ve otelden çıkış 07.00-08.00   
Thera Antik kent ziyareti 08.30-10.00 15 km 20 dakika 
Sedir Adası ziyareti  10.00-14.00 311 km 4 saat  
Tekne gezisi ve öğle 

yemeği (piknik) 
14.00-15.00 (tekne 
gezisi) 
15.00-16.00 (piknik) 

 2 saat 

Otele varış ve dinlenme 16.00- 20.00 311 km 4 saat 
Köyceğiz avı için ayrılış 22.00-23.05 

04.00 
61 km 1 saat 5 dakika 

Otele varış 04.30-05.35 61 km 1 saat 5 dakika 
4. GÜN 

Kahvaltı ve otelden çıkış 09.00-10.00   
Bodrum Arkeoloji ve 
Sualtı müzesine varış 

10.00-12.10 120 km 2 saat 10 dakika 

Bodrum Arkeoloji ve 
Sualtı müzesi gezisi  

12.10-14.00  1 saat 50 dakika 

Bodrum kalesine varış 14.10 5 km 10 dakika 
Bordum kale gezisi ve 
öğle yemeği (Orfoz rest) 

14.10-16.30  2 saat 20 dakika 

Otele varış ve dinlenme 18.40-20.40  2 saat 10 dakika 
Akşam yemeği ve av için 
otelden ayrılış 

20.40-21.30 
 

 1 saat 5 dakika 

Köyceğiz avı 22.35-03.00 61 km 4 saat 25 dakika 
Otele varış 03.00-04.05 61 km 1 saat 5 dakika 

5. GÜN 

Kahvaltı ve otelden çıkış 09.00-10.00   
Yedi Delik Mağarası 
trekking - piknik 

10.30-13.30 
13.30-14.30 

20 km 30 dakika 
4 saat 

Marmaris kalesine 
hareket 

14.30-15.30 50 km 1 saat 

Marmaris kale gezisi 15.30-17.00  1 saat 30 dakika 
Otele varış 17.00-18.10  1 saat 10 dakika 

Akşam yemeği ve 

dinlenme 
18.30-20.00  1 saat 30 dakika 
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Gece avı için av alanına 

varış 
20.00-20.20 15 km 20 dakika 

Ula avı 20.30-02.00  5 saat 30 dakika 
Otele varış ve dinlenme 02.00-02.30  30 dakika 
 

6. GÜN 

Kahvaltı ve çıkış 08.00-09.00   
Sultaniye kaplıcalarına 
varış 

09.00-11.00 102 km  1 saat 45 dakika 

Sultaniye kaplıcalarında 

serbest zaman ve öğle 
yemeği 

11.00-14.30  3 saat 30 dakika 

Daman nehrine varış 14.30-16.30  2 saat 50 dakika 
Dalaman nehrinde rafting 16.30-19.00  2 saat 30 dakika 
Otele varış ve akşam 

yemeği 
19.00-20.40  1 saat 40 dakika 

Av için çıkış 23.00-23.20 15 km 20 dakika 
Ula avı 23.20-03.00   
Otele varış 03.20 15 km 20 dakika 

7. GÜN 

Otelden çıkış ve Azmak 

nehrine varış 
08.00-09.00 40 km 45 dakika 

Azmak nehrinde kahvaltı 10.00-12.00  2 saat 30 dakika 
Kamp ve akşam yemeği 

için Akyaka’ya varış 
12.00-15.00 1 km 5 dakika 

Bodrum’a varış 15.00-18.00  3 saat 
Uluslararası Halikarnas 
Müzik ve Dans festivali 

etkinliğine katılım  

18.00-21.30  3 saat 

Akyaka kamp alanına 

varış 
21.30-24.30  3 saat 

8. GÜN 

Kahvaltı ve Adnan 

Menderes Havalimanına 
hareket 

06.00-07.00 
13.05 (uçuş) 

 4 saat 

Not: Mesafe ve zaman hesaplamaları için Google haritadan yararlanılmıştır. 

Yukarıda ülkemizde tahmini olarak 1-8 Eylül tarihleri arasında 
uygulanması planlanan bir rota oluşturulmuştur. Rota oluşturulurken 

acenta sahibi, av rehberi ve çevirmen görüşlerinden yararlanılarak ve farklı 

acentalar ile görüşülerek elde edilen bilgiler ışığında Muğla iline yönelik 

tur rotası oluşturulmuştur.  
 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışmada av turizmi açısından önemli bir destinasyon olan Muğla'da 

bir tur rotasının oluşturulması amaçlanmıştır. Ulusoy'un (2016) 
çalışmasında belirttiği gibi Muğla kenti önemli bir rekreasyon 

potansiyeline ve av turizmi kaynağına sahiptir. Tur rotası için birtakım 
tanıtım faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Tur rotasının özellikle Latin 
kökenli ve Alman avcılara satışı yapılabilir. Ancak tur rotası kapsamında 

yoğun bir pazarlama faaliyeti ile tüketiciye sunulmasına ihtiyaç vardır. 
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Sonuç olarak günümüz tüketicisi ne istediğini bilen, yeniliklere açık, 

kaliteye önem veren, eğitim düzeyi yüksek bir yapıya sahiptir. 
Tüketicilerin değişen talep ve ihtiyaçlarında; tercih edilen turistik yerler, 

konaklama, yiyecek-içecek gibi birçok turizm bileşeni ile ulaşım 

işletmeleri, yönetim ilke ve kavramları, pazarlama faaliyetlerinin sürekli 

iyileştirilmesi ve yenilenmesi gerekmektedir. Turistik tüketicilerin geliri, 
gelenekleri, seyahat sebepleri birbirinden çok farklıdır. Tüketicilerin 

ihtiyaç ve isteklerini karşılamak ve memnuniyeti sağlamak için turistik 

ürününün geliştirilmesi, hangi tip turistin hedef pazar seçileceği iyi 
belirlenmelidir. Buna göre turistik ürün sunmak uzun vadede olumlu 

sonuçlar yaratmaktadır. Sonuçta, turizm kavramı zaman içinde farklı sektör 

ve alanlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir.  
Ülkemiz av turizmi açısından oldukça zengindir. Ülkeye sürekli döviz 

girdisi sağlamak için turizm faaliyetlerini sürdürmek ve geliştirmek 

oldukça önemlidir. Av esnasında doğadaki canlıları korumak, usul ve 
esaslara göre avlanmak ve kaçak avlanmayı önlemek gerekmektedir. Gelen 
avcı sayısı her geçen yıl artmakta, av turizmi konaklama, rehberlik benzeri 
faaliyetler yerel halk için bir gelir kanalı yaratmaktadır. Av turizmi 
yönetmeliği ve kuralları her yıl güncellenmekte, etkin ve doğru bir av 

turizmi faaliyeti yürütebilmek için usul ve esaslara uyulmalıdır. Özel ilgi 

turizmi kapsamında uygulamacılara av turizminin geliştirilmesi hususunda 

birtakım öneriler sunulmaktadır. Bunlar; 
 Yöre halkı ve eğitim sektöründen araştırmacılar, sektör paydaşları 

bir araya gelerek bölge gelişimi için bilgi ve görüşlerini sunmalı ve 
bir metot belirlenerek uyulmalıdır. 

 Sosyal medya aracılığıyla tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmeli, 

bölgenin özel ilgi turizmi konusundaki potansiyelleri ön plana 

çıkarılmalıdır.  
 Bölgeye daha önce gelen avcıların olduğu web sayfasında yöreye 

özgü paylaşımlar yapılarak turizm faaliyetleri teşvik edilmelidir.  
 Bölgedeki mevcut tur paketlerinin içerisine özel ilgi turizminden 

çeşitli aktiviteler, av turizmi aktiviteleri dahil edilmelidir. Bunun 
sonucunda turistik ürün çeşitliliği sağlanacaktır. 

 Paydaşlar ve çeşitli firma yöneticileri için tanıtım gezileri 

düzenlenebilir. Bu gezi teklifi yurtdışındaki fuarlar esnasında 

sunulabilir.  
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ÖZET 
Kültürlerarası bağlamda, Turizm Fakültesinde öğrenimine devam 

öğrencilerin yalnızca akademik çalışmalarında değil, gelecekteki 

kariyerlerinde de karşılaştıkları/karşılaşacakları ortak bir zorluk, yabancı 

dil sınıflarında ya da ilgili bağlamlar içerisinde konuşkan ve daha az 

konuşkan öğrenciler için konuşma fırsatlarını dengelemektir. Farklı 

kültürlerden gelen öğrenciler aynı dersi birlikte aldıklarında, bu 
öğrencilerin iletişim tarzlarındaki farklılıklar kültürlerarası yeterlilikleri 

açısından bazı endişelere yol açabilmektedir. Bu bağlamda, nicel bir 

çalışma olan ve öncelikle teori, araştırma ve uygulama arasında bağlantı 

kurmayı amaçlayan bu çalışma, öğrencilerin yabancı dilde iletişim kurma 
düzeylerine duydukları güven, İngilizce yeterlilik düzeylerine ilişkin kendi 

algıları ve bu öğrencilerin var olan kültürel stilleri arasındaki olası ilişkiyi 

araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 
Muğla Meslek Yüksekokulu, Seyahat ve Turizm ve Eğlence Hizmetleri 
Bölümü'ne devam eden 106 öğrencinin katılımıyla Wintergerst ve 

McVeigh (2011) tarafından geliştirilmiş iki farklı anket kullanılarak veri 

toplanmış ve elde edilen veriler ANOVA testileri ile analiz edilmiştir. 

Bulgular, katılımcıların düşük ya da orta düzeyde İngilizce yeterliliğine 
sahip olduklarını ve dil yeterlilikleri arttıkça kültürel öz farkındalıklarının 

ve kültürler arası iletişim düzeylerinin de arttığını göstermektedir. Ayrıca 

iletişimde güven düzeyleri ile dışa dönük kişiliklere sahip olmaları arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 
Anahtar Sözcükler: Turizm, kültür, kültürlerarası iletişim, dil yeterliliği, 

kişilik. 
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PERCEIVED CULTURAL STYLES OF TOURISM STUDENTS’ 
ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCIES AND CONFIDENCE in 

COMMUNICATION 

ABSTRACT 
A common challenge for the students of Tourism Faculty who are and will 
be in intercultural contexts not only in their academic studies but also in 
their future careers in balancing speaking opportunities for talkative and 
less talkative students. When students from different cultural backgrounds 
are taking the same course together, differences in their communication 
styles may lead to some concerns in terms of their intercultural 
competences. In this respect, this study which is a quantitative one, and 
primarily aims at linking theory, research and practice, intends to explore 
the possible relationship between students' confidence in communication 
levels, their self-perception of English proficiency levels, and cultural 
styles. For this purpose, three questionnaires by Wintergerst and McVeigh 
(2011) are carried out by the participation of 106 students attending Muğla 

Sıtkı Koçman University, Muğla Vocational School, Travel and Tourism 

and Entertainment Services Department.  The obtained data are analyzed 
by conducting several ANOVA tests. The findings have indicated that 
participants have low to medium levels of English proficiency and as their 
language levels increase, their cultural self-awareness and cross-cultural 
communication levels increase as well. In addition, there is a significant 
relationship between their levels of confidence in communication and 
having outgoing personalities. 
Keywords: Tourism, culture, intercultural communication, language 
proficiency, personality. 
 
1. GİRİŞ 

Dil ve kültür ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır ve kültürel yeterlilik, dilin 

sosyokültürel yönlerinden biri olduğu kadar kelime hazinesi, dilbilgisi, 

deyimler, lehçeler ve daha pek çok unsur gibi temel bileşenden biridir. 

Dilde kültürel yeterlilik, Wintergerst ve McVeigh'in (2011) belirttiği gibi 

“ne söyleneceğini, nasıl söyleneceğini, ne zaman ve nerede söyleneceğini 

ve neden söylendiğini bilmek” (s.20) anlamına gelir. İnsanlar başkalarının 

sözlerini doğru anladıklarına dair bir varsayıma sahip olsalar da sözsüz 

iletişimin yanlış yorumlanması, önyargılar ve klişeler, anında 

değerlendirme ve yüksek kaygı ve/veya stres nedeniyle yanlış anlama 

eğilimindedirler. Bireyler sahip oldukları ve beraberlerinde taşıdıkları 

kültürel geçmişleri, inançları ve dünya görüşleri nedeniyle yeni bir kültürel 

ortama uyum sağlamakta zorlanırlar. Her birey kendi iç kültüründe kabul 

edilebilir davranışları sırasıyla tanımlayan ve birine ne söyleyeceğine ve 

nasıl söyleyeceğine karar vermelerine yardımcı olan kültürel bir tarza ve 
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iletişim tarzına sahiptir. Konaklama sektöründe, kültürel farklılıkların 

farkındalığı, saygısı ve kabulünün kültürlerarası iletişimin temel bileşenleri 

olarak görülmesi ve etkili iletişim kurabilmek için turizm ve otelcilik 

öğrencileri arasında bir yeterlilik olarak geliştirilmesi gerektiği açıktır. 
Yukarıda belirtilen hususları daha ayrıntılı inceleyebilmek için 

aşağıdaki araştırma soruları oluşturulmuştur: 
1. MSKÜ Turizm Departmanlarındaki katılımcılar kültürel tarzlarını 

nasıl algılıyor? 
2. Katılımcıların kültürel stilleri ile algıladıkları İngilizce dil yeterlilik 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 
3. Katılımcıların kültürel tarzları ile iletişime duydukları güven 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Türkiye bir arada yaşamayı başarmış birçok etnik, kültürel, dinsel ve 

dilsel gruba ev sahipliği yapmaktadır. Dolayısıyla, ırk, etnik köken, cinsel 

yönelim, cinsiyet, yaş, engellilik, dini yönelim ve özellikle dilsel çeşitlilik 

gibi çeşitliliğin başka birçok yönü olduğundan, Türkiye çok kültürlü bir 

toplum olarak kabul edilebilir. Öte yandan turizm sektörü, Türkiye 

ekonomisinin en büyük gelir getirici sektörlerinden biridir ve ekonominin 

gelişimi için önemli bir unsurdur. Sektör kendilerine sunulan hizmetlerden 
memnun olmayı bekleyen ve hizmetlerin kalitesinden etkilenen çok sayıda 

uluslararası ziyaretçiye hitap etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, 

uluslararası bir bağlamda misafir memnuniyetini artırmada sektörde 

çalışan bireylerin kültürler arası becerilerini ve bilgilerini artırmış olmaları 

ve doğru kültürel stilleri geliştirmiş olmaları gereklidir denilebilir. 
Kültür, doğası gereği, çeşitli bilim adamları tarafından çeşitli şekillerde 

tasvir edilen geniş, güçlü ve sürekli değişen bir olgudur. Decapua ve 

Wintergerst'e (2016) göre kültür, bir grup insanın yaşam tarzını ve 

davranışlarını tanımlamaya yardımcı olan ortak inançlar, normlar ve 

tutumların toplamıdır. Benzer bir çizgide, bir iletişim uzmanı olan Ting-
Toomey (1999) tarafından “gelenekler, inançlar, değerler, normlar, 
semboller ve anlamlardan oluşan karmaşık bir referans çerçevesi” (s.10) 

olarak tanımlanır. Bir toplumun üyeleriyle etkileşime girerek değişen 

derecelerde paylaşılır. 
Kültürlerarası iletişim çalışmaları, akademisyenlerin otel ve turizm, 

uygulamalı dilbilim ve iletişim çalışmaları gibi çok disiplinli alanlara artan 

ilgisi nedeniyle oldukça kapsamlı ve yaygındır (Deardoff, 2006; Gibson & 
Zhong, 2005). Bu çalışmalar neticesinde elde edilen bulgulardan birisi de, 

insanlar başkalarının sözlerini doğru anladıklarına dair bir varsayıma sahip 

olsalar da sözsüz iletişimin yanlış yorumlanması, önyargılar ve klişeler, 

anında değerlendirme ve yüksek kaygı ve/veya stres nedeniyle 

karşılarındaki farklı kültürden kişileri yanlış anlama eğilimindedirler. Bu 
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kavram yanılgılarının üstesinden gelmek birkaç nedenden dolayı zordur: 

birincisi, çoğu sözlü olmayan iletişim kültürel yönelimlidir; ikincisi, 

önyargılar ve klişeler nesnel yargıya dayanmaz, bireylerin kendi 

kültüründe kök salmış mitlerden veya gerçeklerden oluşur ve önyargılarla 

rasyonelleştirilir ve üçüncüsü duygular ve stres, başkalarının eylemlerini 

ve iddialarını onaylamayı veya onaylamamayı etkiler. 
İletişim tarzıyla ilgili olarak, Peterson (2004), doğrudan/dolaylı, 

formalite düzeyi, sesli göstergeler, konuşma akışı, sözsüz iletişim, göz 

teması ve fiziksel mesafe gibi bir dizi kültürel çeşitlilik ileri sürer (s.156). 
Ayrıca, sahip olduğumuz kültürel tarzı kabul etmenin, birbirine bağlı güç 

ve zayıflıkları kabul etmek anlamına geldiğine dikkat çekmektedir. 

Peterson (2004) farklı kültürlerden insanlarla ilişki kurarken on bir temel 

yetkinliği öne sürer: kültürel öz-farkındalık, diğerlerinin kültürel 

farkındalığı, kültürel duyarlılık, kültürler arası iletişim becerileri, 

belirsizliğe tolerans, esneklik, açık sözlülük/fikirlilik, alçakgönüllülük, 

empati, dışa dönük kişilik ve kendine güven (s.161-165). Bireyler, diğer 

kültürlere saygı, hoşgörü ve farkındalık göstererek, belirsizlikle başa çıkma 

ve yeni kültürlerin uygulamalarına uyum sağlama yeteneği ile ve 

kültürlerarası bağlamları farklı perspektiflerden değerlendirerek 

kültürlerarası iletişim becerilerini gösterebilirler. Konaklama sektöründe, 

kültürel farklılıkların farkındalığı, saygısı ve kabulünün kültürlerarası 

iletişimin temel bileşenleri olarak görülmesi ve etkili iletişim kurabilmek 

için turizm ve otelcilik öğrencileri arasında bir yeterlilik olarak 

geliştirilmesi gerektiği açıktır. 

3. YÖNTEM 
Bu araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden görece küçük bir 

öğrenci grubunun katılımıyla gerçekleştirilmiş ve kolayda örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Çevrimiçi hazırlanmış olan ankete toplam 107 kişi 

yanıt vermiştir. Katılımcıların yabancı dil eğitim geçmişleri 
incelendiğinde, tümünün kendi bölümlerinde akademik çalışmalar 

kapsamında sadece genel ve mesleki İngilizce derslerine katılmakta 

oldukları görülmektedir. 
Çalışma kapsamında veri toplamak için Wintergest ve McVeigh'den 

(2011) iki anket alınmıştır. İlk araç, katılımcıların kültürel tarzlarını 

belirlemeyi amaçlar. 5'li Likert seçenekleriyle 11 maddeden oluşmaktadır. 

Katılımcılardan kültürel öz-farkındalık, başkalarının kültürel farkındalığı, 

kültürel duyarlılık, kültürler arası iletişim becerileri, belirsizliğe tolerans, 

esneklik, açık fikirlilik, alçakgönüllülük, empati, dışa dönük bir kişilik ve 

öz farkındalık boyutları için fikirlerini en iyi ifade eden seçeneği 

işaretlemeleri beklenmektedir. 10 maddeden oluşan bir sonraki anket, 

katılımcıların hem ana dillerinde hem de yabancı dil olarak İngilizce’ yi 
sınıfta iletişim kurma amacıyla kullanırken kendilerine güven düzeylerini 
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ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Her iki anketteki maddeler Türkçe’ ye 
çevrilmiş ve İngilizce Öğretmenliği Bölümündeki iki uzman tarafından 

çapraz kontrol edilmiştir. Veriler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde toplanmıştır. 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
İlk araştırma sorusu, katılımcıların kültürel tarzlarına ilişkin algılarını 

ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Elde edilen veriler, katılımcıların kültürel 

tarzlarına ilişkin algılarının yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir. 

Wintergerts ve McVeigh (2011) tarafından önerilen on bir kültürel stilden 

sadece kültürler arası iletişim becerileri (3,93) stili ortalama puan 4'ün 
altındaydı. Öte yandan, Belirsizliğe Tolerans (4.45) ve Açık Fikirlilik 

(4.45) diğerlerine göre en yüksek ortalamaya sahip iki kültürel stil olarak 

öne çıkmıştır. Diğer stillere ait ortalama puanlar 4,12 ile 4,37 olarak 
bulunmuştur. Bu bulgular incelendiğinde, katılımcıların dil öğrenme 

ortamlarında belirsizlikle baş etme becerilerinin çok yüksek olduğu 

söylenebilir. Aynı şekilde, dil sınıflarında kültürel yönler dikkate 

alındığında, bulgulara dayanarak katılımcıların çok kültürlü ortamlarda 
yapmak istedikleri eylemlerin birden fazla doğru yolu olabileceğini 

bildikleri sonucu çıkarılabilir. Ayrıca katılımcılar, kültürel öz 

farkındalıklarının oldukça gelişmiş olduğu, başkalarının varlığına saygı 

duydukları ve kabul ettikleri, başka kültürlerden insanlarla karşılaşmaları 

durumunda bir şeyler yapma biçimlerini değiştirebilecekleri yönünde bir 

algıya sahip olduklarını da belirtmişlerdir. Bulgulara ek olarak, 

katılımcıların çok kültürlü bağlamlarda konuşma tarzlarına dikkat 

ettiklerini ve bu tür ortamlarda söyledikleri şeyleri önemsediklerini ve bu 

tür ortamlarda bulunma süreleri arttıkça kendilerine güvenlerinin 

geliştiğine dair güçlü algıları olduğunu söylemek yanlış olmaz. 
Bulgulardan elde edilen bilgi incelendiğinde dikkate değer bir diğer nokta 

ise, katılımcıların diğer kültürlerden insanlarla iletişimsel faaliyetlere 

katılması gerektiğinde kendi kültürel tarzlarına ilişkin yüksek algılara sahip 

olmalarına rağmen, çok kültürlü bağlamlarda sözlü ve sözlü olmayan 

davranışlarında kendilerini biraz rahatsız hissetmeleriydi. Bu bulgu 
literatürde yapılan çalışmalarda da desteklenmiştir. Tabakcı’ya göre, 
yalnızca iletişim hataları yüzünden, toplumlar arasındaki ilişkiler bazen hiç 

başlamadan kesintiye uğramaktadır (Tabakcı, 2008; 42). Bireylerin, etkili 
kültürlerarası iletişim için kültürel empati kurabilme, açık fikirli, 

dışadönük, esnek, ve duygularına hakim olma becerisine sahip olmaları 

gerekmektedir (Euwema ve Emmerik, 2007: 431). Bu bağlamda yapılacak 

uygulamaların planlanmasında bu durum göz önünde tutulmalıdır. 
İkinci araştırma sorusuna yanıt bulmak için öncelikle katılımcıların 

İngilizce dil yeterlilik düzeylerine ilişkin algıları incelenmiştir. Bulgular, 

katılımcıların neredeyse yarısının (N = 53) kendi İngilizce yeterlik 
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seviyelerini başlangıç seviyesinde gördüğünü, diğer taraftan ise 

katılımcıların yaklaşık yüzde 44.86'sının (N = 48) kendi İngilizce dil 

seviyelerini orta seviye olarak algıladıklarını ortaya koymaktadır. 

Katılımcılardan sadece altısı yabancı dil olarak İngilizce’de yetkin 

olduklarını belirtmiş ve İngilizce dil yeterlilik düzeylerini CEFR'ye göre 

B2-C1 düzeyinde gördüklerini ifade etmişlerdir.  
Etkili kültürlerarası iletişimin ve kültürel aktarımın önemli öğelerinden 

biri dilin iyi kullanılmasıdır. Bu anlamda Türkiye bağlamında Şahin (2012) 

turistlerin ülkemizde katıldıkları turlarda en çok karşılaştıkları sorunlar 

arasında yabancı dile yeterince hakim olmayan turizm çalışanlarından 
kaynaklanan sorunlar olduğunu belirtmektedir. Örneğin Turist rehberinin 
dili iyi kullanamaması turistlerin bölgeyi, ülke kültürünü ve halkı doğru 

şekilde tanıyamamasına ve etkili iletişim kuramamasına neden olduğu 

tespit edilmiştir. Bu durumda, turizm alanında çalışacak kişilerin kendi dil 

yeterliliklerini nasıl algıladıklarını tespit etmek önemlidir. 
Çalışmada kapsamında öğrencilerin algıladıkları yabancı dil seviyeleri 

ve kültürel tarzları arasındaki ilişkiyi incelemek için tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) testi yapılmıştır. Katılımcılar algılanan yabancı dil 

seviyelerine göre üç gruba ayrılmış (Grup 1: Düşük (A1-A2), Grup 2: Orta 
(B1-B1+), Grup 3: Yüksek (B2-C1) ve bu grupların kültürel tarzları 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiştir. ANOVA testleri 
öncesinde gerekli varsayımların (homojenlik, normallik, ve bağımsızlık) 

ihlal edilip edilmediği Pallant (2016) tarafından önerilen şekilde yapılmış 

ve veri setinin ANOVA testi için uygun olduğu tespit edilmiştir. Yapılan 

ANOVA testleri neticesinde, katılımcıların algılanan İngilizce dil yeterlilik 

düzeyleri arttıkça kültürel öz farkındalık düzeylerinin de arttığını 

göstermiştir. ANOVA testleri diğer boyutlarda yapıldığında elde edilen 

bulgular Kültürler Arası İletişim Becerilerinde üç grup için p < .05 

düzeyinde anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir: F (2, 104) = 3.193, p 

= .045. Eta kare hesaplaması yapıldığında, etki büyüklüğünün .06 olduğu 

görülmektedir ki bu orta bir etkiyi göstermektedir (Cohen, 1988; s. 284-7). 
Tukey HSD testi kullanılarak yapılan post-hoc karşılaştırmalar, Düşük 

grupta yer alan katılımcılar (Ort. = 3.98, SD = .537) için ortalama puanın 

Yüksek gruptan (Ort. = 4.67, SD = .516) önemli ölçüde farklı olduğunu 

göstermiştir. Öte yandan, Orta grubun ortalamasının, Düşük ve Yüksek 

gruplardan önemli ölçüde farklı olmadığı tespit edilmiştir. 
İletişimde en önemli unsurlardan biri kültürdür (Macnamara, 2004: 

324). Kültür, bireyin neyi algılayacağını, onu nasıl yorumlayacağını ve 

alınan mesajlara sözlü ya da sözsüz olarak nasıl yanıt vereceğini 

belirlemektedir. Kültür, bireyin düşünce biçimini etkileyerek gerçeği 

şekillendirmesini sağlamaktadır (Kartarı, 2006: 111). Bu bağlamda, 

katılımcıların kültürel öz farkındalıklarının artması için yabancı dil 
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becerilerini de geliştirmeleri ve neticede kültürlerarası iletişimde 

yaşamaları muhtemel aksaklıkları minimize etmesini sağlamaktadır. Bu 

bağlamda çalışmalarının bulguları yapılan çalışmalarla desteklendiği 

görülmektedir. 
Üçüncü araştırma sorusu, katılımcıların kültürel tarzları ile iletişimdeki 

güven düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına yanıt 

aramaktadır. Bulgular, ana dilde iletişimde güvenin üç grubu için kültürel 

tarz ‘Dışa Dönük Kişilik' ortalama puanında p < .05 düzeyinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir: F (2, 104) = 3.344, p = 

.039. Post-hoc karşılaştırma için Tukey HSD testi, Yüksek Güven 

Grubundaki katılımcılar (Ort. = 4.55, SS = .749) için ortalama puanın, Orta 

(Ort. = 4.19, SS = .675) ve Düşük (Ort. = 4.15, SS = .801) grupların 

ortalama puanlarından önemli ölçüde farklı olduğunu göstermiştir.  
Bu veriye dayanarak katılımcıların ana dillerine olan güven düzeylerinin 

dışa dönük bir kişiliğe sahip olma düzeylerini artırdığı söylenebilir. Şahin 

(2012)’ye göre bir grubun dünyaya bakış tarzı o grubun dili ile yakından 

ilgilidir ve hatta birbirinin referansıdır. Bu bağlamda, bireyin kültür 

tarafından şekillendirilmiş yaşantısı dil ile ifade edilir. Farklı kültürlerin 

dünya görüşleri, yönelimleri, beklentileri ve gereksinimlerine göre dilin 

yapısı belirlenmekte ve diğer dillerden ayrılmaktadır (Kartarı, 2006: 133). 

Bu nedenle başarılı kültürlerarası iletişimi sağlamak, etkin ve uygun dil 

becerisi kullanmakla mümkündür (Hugenberg, Lacivita ve Lubanovic, 

1996: 209).  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bulgulara dayalı olarak, katılımcıların ikinci dilde (İngilizce) iletişimde 

güven düzeyleri arttıkça dışa dönük bireyler olma düzeylerinin arttığı da 

söylenebilir. Başka bir deyişle, insanlar ikinci dilde iletişim kurabilecek 

kadar özgüvenli hissettiklerinde, kişilikleri açısından daha dışa dönük hale 

gelirler. Diğer kültürel stiller için ANOVA testlerinde anlamlı fark gösteren 

önemli bir bulgu olmamasına rağmen, ikinci dildeki iletişimde güvenin 

kültürel stiller üzerindeki etkisine yönelik analizlerden elde edilen grafikler 
incelendiğinde, benzer örüntüler 'Öz-farkındalık', 'Başkaları için Öz-
farkındalık', 'Kültürel Duyarlılık', 'Kültürler Arası İletişim Becerileri', 

'Belirsizliğe Hoşgörü', 'Esneklik', 'Alçakgönüllülük' ve 'Empati' stilleri 

içinde gözlemlenebilir. Dolayısıyla anlamlı fark olmasa bile grafikler 

katılımcıların ikinci dildeki güven düzeylerine ilişkin algıları ile kültürel 

tarzları arasındaki ilişkilerin daha ileri boyutta ve daha fazla katılımı ile 

araştırmaya değer olduğu söylenebilir. Başka bir deyişle, katılımcılar ikinci 

dilde iletişim kurarken kendilerine ne kadar güvenirse, o kadar dışa dönük 

olurlar. Ek olarak, ikinci dilde iletişim kurma algılarına duydukları güven 

düzeylerinin diğer kültürel tarzları üzerinde potansiyel etkileri olabilir. 
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Sonuç olarak, gruplar arasında önemsiz farklılıklar olmasına rağmen, 

katılımcıların İngilizce dil yeterlilik düzeyleri arttıkça kültürler arası 

iletişim becerilerinin gelişimine ilişkin bir örüntü olduğu görülebilir. Bu 

nedenle, daha büyük bir katılımcı grubunun katılımıyla daha fazla analize 

ihtiyaç duyulacağını varsaymak mümkün olabilir. 
Bu çalışma bazı sınırlılıklardan muaf değildir. Öncelikle çalışma verisi 

sınırlı bir topluluktan toplanmıştır ve genelleme yapılabilmesi için daha 

geniş ölçekte katılımcılar ile tekrarlanmalıdır. İkinci olarak, çalışma sadece 

Türkçe eğitim verilen bölümlerde okuyan katılımcılar ile yapılmıştır. 

Eğitim dilinin %30 ve/veya %100 İngilizce yapıldığı programlardaki 

öğrencilerin katılımıyla elde edilecek veriler daha kapsamlı sonuçlar elde 

edilmesine yardımcı olacaktır. Son olarak, çalışma kapsamında tek yönlü 

varyans analizleri yapılarak gruplar arası farklılıklar incelenmiştir. İleride 

yapılacak çalışmalarda sadece gruplar arası farklılıklar değil aynı zamanda 

grupların kendi içerisinde zaman etkisi kontrol edildiğinde farklı 

sonuçların ortaya çıkıp çıkmayacağı daha ileri seviyede testlerle kontrol 

edilmelidir.  
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ÖZET 
Turizm gelirlerinin ülke ve bölge ekonomilerine sağladığı önemli 

katkıların, turizm endüstrisi içerisindeki rekabetin giderek sertleşen bir 

yapıya bürünmesine yol açtığı bilinmektedir. Zorlu rekabet şartları altında 

ülkeler ve bölgeler zaman zaman güçlü yanlarını ön plana çıkartarak, 
zaman zaman da ürün farklılaştırmaya giderek rekabet üstünlüğü elde 

etmeye çalışmaktadır. Öte yandan değişen tüketici talepleri, boş zamanı 

değerlendirme anlayışı, teknolojik gelişmeler ve globalleşme çeşitli turizm 
faaliyetlerinin gelişmesine yol açmaktadır. Geleneksel turizm 
faaliyetlerinden farklı olarak ortaya çıkan alternatif turizm, kendi içerisinde 
faaliyet biçimlerine göre sınıflandırılmakta, son yıllarda hem Türkiye’de 

hem de dünyada artış gösteren sağlık turizmi faaliyetleri alternatif turizm 

faaliyetleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Çalışmada turizm gelirleri 
ve sağlık turizmi konularını çalışacak araştırmacılara güncel verileri 

sunmak, çıkarımlar ve politika önerileriyle literatüre katkı sağlamak 

amaçlanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilen sağlık turizmi 

verileri yine aynı kurumdan elde edilen toplam turizm verileriyle 

ilişkilendirilmiş, 2003-2021 yılları arasındaki dönemde sağlık turizminin 

Türkiye’nin turizm gelirleri üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Araştırma 

ikincil veriler üzerinden mevcut durum tespiti üzerine kurgulanmış 

betimsel bir araştırmadır. İncelenen dönemde Türkiye’nin toplam ihracat 
ortalamasının, %19’unun turizm gelirlerinden oluşması, turizm 
endüstrisinin Türkiye ekonomisine sağladığı katkıları açıklar niteliktedir. 
Türkiye’yi ziyaret eden her 100 kişiden 1’inin sağlık turizmine katılması 
ve sağlık turizmi ziyaretçi sayılarının artış eğiliminde olması sağlık 

turizminin sahip olduğu gelir potansiyelini yansıtmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Sağlık turizmi, alternatif turizm, TÜİK 
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AN EVALUATION ON MEDICAL TOURISM STATISTICS OF 
TURKEY: 2003-2021 

ABSTRACT 
It is known that the significant economic contributions of tourism revenues 
to the national and regional economies, induces the competition in the 
tourism industry to become thickener. In the thicker competition 
conditions, countries and regions are endeavour to being advantageous by 
to prominence their strengths and product differentiation time to time. On 
the other hand, changing consumer demands, leisure time, technological 
developments and globalization lead to the derivement of various tourism 
activities. Alternative tourism, which emerges distinctly to the traditional 
tourism activities, is classified according to its activity types, and health 
tourism activities, which have increased in recent years, are conferred 
within the pursuant of alternative tourism activities. In the study, it is aimed 
to present current data to researchers who will study tourism revenues and 
health tourism, and to contribute to related literature with inferences and 
policy recommendations. The health tourism data obtained from the 
Turkish Statistical Institute were associated with the overall tourism data 
obtained from the same institution, and the impact of health tourism on 
Turkey's tourism revenues in the period between 2003-2021 was evaluated. 
This research is a constative research which based on the situation analysis 
through secondary data. The fact that 19% of Turkey's total export average 
is composed of tourism revenues in the inspected period reveals the 
contributions of the tourism industry to the Turkish economy. The fact that 
1 out of every 100 people visiting to Turkey participates in health tourism 
and the number of health tourism visitors tends to increase, reflects the 
income potential of health tourism. 
Keywords: Medical tourism, alternative tourism, Turkish Statistical 
Institute. 

 
1. GİRİŞ 

İstihdam, ulusal gelir ve ödemeler dengesi üzerinde doğrudan etkisi 

bulunan turizm endüstrisinin, ülkelerin ekonomik darboğaz ve krizleri 
aşmasında belirleyici bir role sahip olduğu bilinmektedir (Çımat ve 

Bahar’dan akt. Kar, Zorkirişçi ve Yıldırım, 2004, s. 88). Türkiye açısından 
bakıldığında, 2003-2021 yıllarını kapsayan 19 yıllık dönemde ihracat 

gelirlerinin yıllık ortalaması yaklaşık 130 milyar dolar olup aynı dönemde 
turizm gelirlerinin yıllık ortalaması 24 milyar dolar seviyelerine 
yaklaşmıştır. Bu seviyeyle turizm gelirleri, 2003-2021 döneminde ihracatın 

yaklaşık %19’unu oluşturmaktadır (TÜİK, 2022). Toplam ihracat 
içerisindeki payıyla turizm gelirleri, büyüme eğiliminde olan Türkiye 
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ekonomisine önemli katkılar sağlamakta, mevzu bahis katkılar çeşitli 

turistik faaliyetlerde bulunan turistlerin mal veya hizmet alımlarıyla 

gerçekleşmektedir. 
Yoğun rekabet koşullarının, değişen tüketici taleplerinin, teknolojik 

gelişmelerin ve ürün farklılaştırma isteklerinin turizm endüstrisinde ürün 
çeşitliliğin artmasına yol açtığı bilinmektedir (Doğanay ve Zaman, 2021, s. 
5). Bu bağlamda gelişen alternatif turizm, geleneksel turizm faaliyetleri 
dışında, gün geçtikçe talebi artan, tüketici ve yerel halk odaklı, farklı ürün 
ve hizmetleri içeren bir turizm çeşidi olarak dikkat çekmektedir (Kozak ve 
Bahçe, 2012, s. 15). Türkiye’nin coğrafi, sosyal ve kültürel açıdan alternatif 
turizm seçeneklerinde oldukça zengin bir ülke olduğu ve alternatif turizm 
türlerinin turizm gelirleri üzerinde göz ardı edilemeyecek katkılarının 
olduğu bilinmektedir. Bir alternatif turizm türü olarak sağlık turizminde 
Türkiye’nin; doğal kaynaklar, tesis, alt yapı, yetişmiş personel, ulaşım 
kolaylığı ve fiyat uygunluğu bakımından dünyanın önde gelen 
destinasyonları arasında yer aldığı düşünülmektedir (Çelik, 2018, s. 197; 
Çetin, 2022, s. 641). 

Çalışma kapsamında, Türkiye’nin 2003-2021 dönemine ilişkin Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK)’dan alınan sağlık turizmi gelirleri ve ziyaretçi 
sayılarını içeren ikincil veriler incelenmiştir. Araştırma mevcut durum 
analizi deseniyle nitel bir yaklaşım benimsenerek gerçekleştirilmiştir. 
Geçmiş yıllarda benzer araştırmalar yapılmış olsa dahi 2021 yılı verilerinin 
değişen şartlara göre ve farklı bir bakış açısıyla yorumlanmasına 
gereksinim duyulmuştur. Bu araştırmada, turizm gelirleri ve sağlık turizmi 
konularını çalışacak araştırmacılara güncel verileri sunmak, sonuç 
bölümünde yer alan çıkarımlar ve politika önerileriyle literatüre katkı 
sağlamak amaçlanmıştır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Nitel bir araştırmada, araştırma sonucunda elde edilen bilgilerin doğru 

yorumlanması, geliştirilecek politika önerilerinin uygulanabilir olması ve 
araştırmanın amacına yönelik ilerlemesi açıklayıcı bir teorik alt yapının 
oluşturulmasıyla mümkün olabilmektedir (Karataş, 2017, s. 74). 
Türkiye’nin sağlık turizmi verilerinin güncel halini sunmak, veriler 
üzerinden çıkarımlar ve politika önerileri üretmek amacıyla 
gerçekleştirilen çalışmanın bu bölümünde; araştırmaya konu olan turizm 
gelirleri, alternatif turizm ve sağlık turizmi kavramlarının kuramsal çerçeve 
başlığı altında incelenmesine ihtiyaç duyulmuş ve ilgili kavramların 
tanımlamaları yapılmıştır. 

Türkiye’nin en rekabetçi endüstrisi olan turizm 54 sektörle doğrudan, 
185 sektörle dolaylı etkileşimi bulunan, kırılgan yapılı bir endüstri olarak 

bilinmektedir (Bahar ve Çelik İlal, 2020, s. 126). Siyasi krizler, ekonomik 
krizler, savaşlar, terör eylemleri, doğal afetler, salgın hastalıklar tüketici 

kararlarını hızlı bir şekilde etkileyebilmekte ve bu durum direkt olarak 



1178 

turizm gelirlerine yansımaktadır (Karaçor ve Garda, 2015, s. 902). Turizm 
gelirlerinin, bireysel anlamda kişisel gelirlerin artmasına ve buna bağlı 

olarak toplumsal refah düzeylerinin yükselmesine olanak sunduğu 

bilinmektedir. Elde edilen gelirlere bağlı olarak daha fazla yatırımın 

yapılmasının, gerekli alt yapının tesis edilmesi, insan kaynaklarının 

geliştirilmesi, cazibe merkezlerinin korunması ve sürdürülebilirlik 
kapsamında bölgesel kalkınmayı da olumlu yönde etkileyebileceğini ifade 

etmek mümkündür. Turizm endüstrisinin doğrudan döviz girişi 

sağlayabilen, ürün fiyatlandırma konusundaki inisiyatifi üreticiye bırakan, 

sürdürülebilirliği mümkün olan, dış ticaret açıklarının giderilmesine katkı 

sağlayan ve yüksek kârlılık sunan yapısı gereği ülke ekonomileri açısından 

oldukça önemli bir konuma sahip olduğu düşünülmektedir (İçöz, 2005, s. 
182). Turizm gelirlerinden elde edilen döviz, ödemeler dengesindeki 

açıkların kapatılmasında önem bir yere sahiptir (Bilgir, 2021, s. 11). Öte 

yandan turizmden elde edilecek potansiyel gelirlerin dolaylı, doğrudan ve 

ek istihdam fırsatları yarattığı bilinmektedir. 
Alternatif turizm, geleneksel turizm anlayışından bağımsız, kitlesel 

turizmin dışındaki turizm türlerini ifade eden, kitlesel veya geleneksel 
turizmin olumsuz etkilerini azaltmaya yarayan, yerel halk ve bölge 
ekonomisinin kalkınmasını amaçlayan turizm türlerinin genel adı şeklinde 
tanımlanabilmektedir. Turizmin tüm mevsimlere yayılmasının 
hedeflenmesi, sürdürülebilirliğin önem kazanması; tüketicilerin beklenti, 
amaç ve ihtiyaçlarının farklılaşması alternatif turizm anlayışının ortaya 
çıkmasında etkili olan başlıca faktörler arasında yer almaktadır (Hacıoğlu 
ve Avcıkurt, 2008, s. 8). Bir başka tanımda alternatif turizm, yerel halk ve 
bölge ekonomisinin kalkınması birincil amaçları arasında yer alan, kitle ve 
geleneksel turizm dışındaki tüm turizm çeşitleri şeklinde ifade edilmiştir 
(Kozak ve Bahçe, 2012, s. 15). 

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmî web sayfasında alternatif 

turizm çeşitlerini 15 farklı başlık altında topladığı görülmektedir. Bunlar; 
Sağlık ve Termal Turizmi, 
Kış Turizmi, 
Yayla Turizmi, 
Mağara Turizmi, 
Av Turizmi, 
Kongre Turizmi, 
Golf Turizmi, 
Yat Turizmi, 
İpek Yolu, 
İnanç Turizmi, 
Hava Sporları, 
Dağcılıktır (KTB, t.y.). 
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Sağlık turizmi tedavi olmak, sağlıklı yaşamak, iyileşmek, sağlıklı 

kalmak, ruhsal ve fiziksel rahatsızlıkları gidermek amacıyla yaşadıkları 
yerden farklı noktalara seyahat eden bireylere, sağlık ve turizm hizmeti 

sunan bir turizm türü şeklinde tanımlanmaktadır (Birdal’dan akt. Arabov, 

2021, s. 3). Sağlık turizminin klinik tedaviler, alternatif tıp tedavileri, 

cerrahi operasyonlar, estetik operasyonlar, iyileşme sürecindeki bakım ve 
doğal kaynakların kullanılmasını kapsadığı bilinmektedir. Diğer alternatif 

turizm çeşitlerinden farklı olarak sağlık turizminde yeni bir turizm ürünü 

sunulmamakta, bir aracı kurum veya turizm işletmeleri ve sağlık 

kuruluşlarının işbirliği vasıtasıyla sağlık turizmi operasyonları 

yürütülmektedir. Sağlık turizmi ve turistlere ziyaret ettikleri süre içerisinde 

sağlık hizmeti verilmesi birbirinden ayrı iki kavram olarak dikkate 

alınmalıdır. Sağlık turizmi, turistik amaçlarla ziyarette bulunan turistlere 

verilen sağlık hizmetinden ziyade sağlığa kavuşmak ve tedavi olmak 

amacıyla yapılan ziyaretleri kapsamaktadır (Özsarı ve Karatana, 2013). 
Dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan sağlık turizminde ABD, 

Tayland, Hindistan ve Macaristan lider ülkeler konumunda yer almakta ve 
Türkiye’de sağlık turizmi hızlı bir şekilde gelişmektedir (SHGM, 2022). 
Sağlık turizminde birincil amacın tedavi ve sağlığın geri kazanılması 

olduğu dikkate alınırsa, turistik özelliklerin ikinci planda olduğunu ifade 

etmek mümkündür (Smith ve Puczko, 2014). 

3. YÖNTEM 
Bu araştırmada turizm gelirleri ve sağlık turizmi konularını çalışacak 

araştırmacılara güncel veriler sunmak, sunulan veriler üzerinden yapılacak 

çıkarımlar ve politika önerileriyle literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

Araştırmanın amacına yönelik olarak, Türkiye’nin 2003-2021 yılları arası 

19 yıllık döneme ilişkin turizm gelirleri, sağlık turizmi gelirleri ve geliş 

nedenlerine göre ziyaretçi sayılarını içeren TÜİK verileri incelenmiştir. Bu 
çalışma, nitel araştırma yöntemleri temelinde mevcut durum analizi 
deseniyle kurgulanmış betimsel bir araştırmadır. Elde edilen veriler, ilgili 
konulara göre yıllık ortalamaları ve dönemin tamamının ortalaması 

üzerinden yorumlanmıştır. Yıllık toplam ihracat gelirleri, yıllık turizm 
gelirleri ve yıllık ziyaretçi sayıları TÜİK tarafından dört çeyreğe ayrılmış 

her yılın verilerinin toplanmasıyla tespit edilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin 

turizm gelirlerinin ve sağlık turizminin mevcut durumunun tutarlı bir 

şekilde tespit ve analiz edilmesi adına halen devam eden 2022 yılı veri 

setine dahil edilmemiştir. Araştırmada turizm verilerini sunan kurumların 

tamamının, verilerini TÜİK üzerinden güncellediği tespit edilmiş ve 

kaynaklar üzerinde tutarlılık saptanmıştır. Farklı kurumların aynı verilere 
sahip olması gerekçesiyle veri kaynağı olarak yalnızca TÜİK veri tabanı 

kullanılmıştır. 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
Çalışmanın bu bölümünde araştırma sonucu TÜİK’ndan alınan veriler 

ayrı tablolarda verilmiş ve aynı veri tabanından elde edile farklı veri setleri 
birbirleriyle ilişkilendirilmiştir. TÜİK’nun Türkiye’nin turizm gelirlerini 
“yeme içme”, “konaklama”, “sağlık”, “ulaştırma (Türkiye içi)”, “spor, 
eğitim, kültür”, “tur hizmetleri”, “yerli uluslararası ulaştırma”, “cep 
telefonu dolaşım harcamaları”, “marina hizmet harcamaları”, “diğer mal ve 
hizmetler”, “giyecek ve ayakkabı”, “hediyelik eşya”, “halı, kilim vb.” ve 
“diğer harcamalar” adlarıyla 14 başlık altında sunduğu tespit edilmiş, 
araştırmanın amacına yönelik olarak “sağlık” gelirleri dışındaki gelirler 
sunulmamıştır. Çalışma kapsamında elde edilen verilerin sadece TÜİK 
üzerinden ulaşılabilir olması ve farklı kaynaklardan ulaşılan verilerin de 
yine TÜİK veri tabanı üzerinden elde edilen verilerden oluştuğu tespit 
edilmiştir. Resmi verilerin tek bir kaynak tarafından dağıtılması 
araştırmanın kısıtlarını oluşturmaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan 
çalışmalarda 2021 yılı verilerini işlenmemiş ve değerlendirmeye alınmamış 
olması çalışmanın özgün değerini ortaya koymaktadır. 

Tablo 1’de Türkiye’nin 2003-2021 yılları arası toplam ihracatı, turizm 
gelirleri ve toplam ihracat içerisinde turizm gelirlerinin oranları 

gösterilmiştir. 

Tablo 1: Türkiye’nin Toplam İhracatı ve Turizm Gelirleri (Bin ABD doları) 

Yıl Toplam İhracat Turizm Gelirleri 
Toplam İhracat İçerisinde Turizm 

Gelirlerinin Payı (%) 

2003 47252001 13854868 29,3 
2004 63167000 17076609 27,0 
2005 73476000 20322110 27,7 
2006 85534001 18593950 21,7 
2007 107271001 20942500 19,5 
2008 132027000 25415067 19,2 
2009 102142001 25064481 24,5 
2010 113883000 24930996 21,9 
2011 134906001 28115693 20,8 
2012 152478001 29007003 19,0 
2013 161480915 32308991 20,0 
2014 166504862 34305904 20,6 
2015 150982114 31464777 20,8 
2016 149246999 22107440 14,8 
2017 164494619 26283656 16,0 
2018 177168756 29512926 16,7 
2019 180832722 34520332 19,1 
2020 169637755 12059320 7,1 
2021 225214458 24482332 10,9 

Ort. 134615748 24756261 18,4 
Kaynak: Araştırmacılar tarafından TÜİK (2022) verileri dikkate alınarak 
oluşturulmuştur. 
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Tablo 1 incelendiğinde 2003-2021 yıları arasındaki 19 yıllık dönem 

içerisinde turizm gelirlerinin en yüksek miktara ulaştığı yılın 2019 yılı 

olduğu görülmektedir. 2019 yılı toplam ihracat içerisinde de ikinci sırada 
yer almaktadır. Aynı yılda turizm gelirlerinin toplam ihracat içerisinde 
%19,1’lik paya sahip olduğu izlenmektedir. 2019 yılı toplam ihracat, 

turizm gelirleri ve turizm gelirlerinin toplam ihracata oranlarının, 

ortalamanın üstünde seyrettiği bir yıl olarak dikkat çekmektedir. 2020 
yılında ihracat ve turizm gelirlerinde yaşanan sert düşüşün, aynı yılda tüm 

dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını şartlarıyla ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. İncelenen dönemde ortalama toplam ihracatın hatırı 

sayılır bir kısmını kapsayan turizm gelirlerinin (%18,4) ülke ekonomileri 

açısından önemi Tablo 1’de yer alan verilerle de doğrulanmaktadır. Ayrıca 

2016 yılında turizm gelirlerinde yaşanan gerilemenin, Türkiye’de yaşanan 

siyasi ve ekonomik krizlerle ilişkisinin olduğu ve turizm endüstrisinin 

kırılgan yapısının bu noktada ortaya çıktığı düşünülmektedir. 
Türkiye’nin 2003-2021 yılları arası toplam ziyaretçi sayısı, sağlık 

turizmine katılan ziyaretçi sayılarının; birbirine oranları ve yıllara göre 

değişim oranları Tablo 2’de verilmiştir. Tablo tutarlılık açısından, TÜİK ve 

Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ) verileri kıyaslanarak 

oluşturulmuştur. 
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Tablo 2: Toplam ve Sağlık Turizmi Kapsamında Türkiye’ye Gelen Ziyaretçi Sayıları 

Yıl  
Toplam 

Ziyaretçi 

Sayısı 

Toplam 
Ziyaretçi 

Sayısı Değişim 

Oranı (%) 

Sağlık 

Turizmine 
Katılan 

Ziyaretçi 

Sayısı  

Sağlık Turizmi 

Ziyaretçi 

Sayısı Değişim 

Oranı (%) 

Toplam 
Ziyaretçi 

Sayısı 

İçerisinde 
Sağlık Turizmi 

Ziyaretçilerini

n Payı (%) 

2003 16302048 - 139971 - 0,9 

2004 20262645 24,30 171994 22,88 0,8 

2005 24124504 19,06 220338 28,11 0,9 

2006 23148670 -4,04 193728 -12,08 0,8 

2007 27214986 17,57 198554 2,49 0,7 

2008 30979974 13,83 224654 13,15 0,7 

2009 31972377 3,20 201222 -10,43 0,6 

2010 33027941 3,30 163252 -18,87 0,5 

2011 36151327 9,46 187363 14,77 0,5 

2012 36463921 0,86 216229 15,41 0,6 

2013 39226226 7,58 267461 23,69 0,7 

2014 41415070 5,58 414658 55,04 1,0 

2015 41617530 0,49 360180 -13,14 0,9 

2016 31365330 -24,63 377384 4,78 1,2 

2017 38620346 23,13 433292 14,81 1,1 

2018 45628673 18,15 551748 27,34 1,2 

2019 51860042 13,66 662087 20,00 1,3 

2020 15826266 -69,48 388150 -41,37 2,5 

2021 29357463 85,50 642444 65,51 2,2 

Ort.* 32345544  316564 - 1,0 

*Ort. Kısaltması tüm yılların ortalamasını göstermektedir. 
Kaynak: Araştırmacılar tarafından TÜİK (2022) ve USHAŞ (2022) verileri kıyaslanarak 
oluşturulmuştur. 

Tablo 2’de görüldüğü üzere Türkiye’yi ziyaret eden kişi sayısı 2003-
2021 döneminde dalgalı bir seyir göstermiş, bu iniş çıkışlarda 2006 yılında 

ortaya çıkan kuş gribi, 2009 yılında birçok ülkeye yayılan Domuz Gribi ve 

2008’de ABD’de ortaya çıkan küresel ekonomik kriz, 2009-2010 
yıllarındaki Domuz Gribi, 2013 yılındaki Ebola, 2015 MERS, 2015 yılında 

Rusya savaş uçağının düşürülmesi, 2016 yılında Türkiye’de yaşanan siyasi 

gelişmeler ve Aralık 2019 tarihinde Covid-19 salgını etkili olmuştur. 
İncelen dönemde en büyük değişimi (- %69,48) küresel etkiye sahip olan 

Covid-19 yaşatmıştır (Şen ve Şit, 2015, s. 36; Çeti ve Ünlüönen, 2019, s. 
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114-115; Piret ve Boivin, 2021; Novelli, Burgess, Jones ve Ritchie, 2018; 
Çavuşgil Köse ve Ayhün, 2020, s. 32). Ayrıca tablo sağlık turizmi için 

Türkiye’ye gelen turist sayılarının incelen dönemde benzer gelişmelerden 

etkilenmekle birlikte 2008’de ABD’de ortaya çıkan ve 2009 yılında küresel 

boyuta ulaşan finans krizinden daha fazla etkilendiğini göstermektedir. 

Sağlık turizmi amacıyla Türkiye’ye gelen turist sayısında en büyük değişim 

(- %41,37) küresel etkiye sahip olan salgın sonrası gerçekleşmiştir. 
Özellikle 2020 yılında toplam ziyaretçi sayısında yaklaşık %70 gibi bir 

düşüş yaşanmasına rağmen sağlık turizmi amacıyla Türkiye’ye gelen 

ziyaretçi sayısının yaklaşık %40 gibi bir oranla daha yumuşak bir düşüş 

sergilemesiyle ilgili olarak; sağlık turizminin kriz ortamlarından, toplam 
turizme kıyasla daha az etkilendiği çıkarımını yapmak mümkündür. 2003-
2021 dönemi ortalamaları yaklaşık olarak her 100 ziyaretçiden 1’inin 

sağlık turizmi amacıyla Türkiye’yi ziyaret ettiğini göstermekte, bu durum 
sağlık turizminin Türkiye’deki önemini ortaya koymaktadır. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Turizm endüstrisi, kırılgan yapısıyla krizlerden en fazla etkilenen 

endüstrilerden biri olup özellikle ekonomik krizlerin sağlık turizmi 

üzerinde göz ardı edilemeyecek etkileri bulunmaktadır. Tontuş (2022, s. 
2)’a göre termal turizm, medikal hizmetler, spa wellness, yaşlı ve engelli 

bakımı kavramlarını barındıran sağlık turizmi, bu ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere seyahat eden bireylerin faaliyetlerini ifade etmektedir. Bu çalışmada 

2003-2021 yılları arasında Türkiye’de sağlık turizmi gelirleri üzerine genel 

bir değerlendirme yapılmıştır. İncelenen dönem içerisinde Türkiye’nin 

toplam ihracatındaki turizm gelirleri payı 2003-2015 döneminde ortalama 
%22,46’dan 2016-2021 döneminde %14,10’a gerilemiş, bu düşüşte 2019 

yılında ortaya çıkan ve 2020 yılında tüm dünyayı etkileyen son yüzyılın en 

büyük salgını Covid-19’un büyük etkisi olmuştur. 2003-2021 döneminde 

ortaya çıkan çeşitli krizler Türkiye’yi ziyaret eden kişi sayısında ve sağlık 

turizmi ziyaretçi sayısında düşüşlere yol açmıştır. Ancak 2006 (- %12,08), 
2009 (- %10,43), 2010 (- %18,87) yıllarındaki krizler sağlık turizmi 

ziyaretçi sayısında daha büyük düşüşlere yol açarken 2016 (-%24,63) ve 
2020 (- %69,48) yıllarında yaşanan krizlerin toplam ziyaretçi sayısında 
daha fazla azalmaya neden olduğu saptanmıştır.  

Türkiye’de sağlık turizmi verilerinin detaylı bir şekilde işlenmemesi ve 

katılımcı bilgilerinin düzenli kaydının olmaması bu alanda yapılacak 

çalışmaların önünde engel teşkil etmekte ve sağlık turizmi üzerine 

geliştirici politikalar tasarlanmasını zorlaştırmaktadır. Turizm 

istatistiklerinin detaylı bir şekilde kayıt altına alınmasıyla ilgili bir yasanın 
tasarlanıp yürürlüğe girmesinin, farklı amaçlarla yapılan turistik 

faaliyetlerin turizm gelirlerine sağlayacağı katkının tespit edilmesine ve 
turizm endüstrisinde karlı alternatif yatırımların belirlenmesine önemli 
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katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca doğru yatırımlarla 

geliştirilecek alternatif turizm faaliyetlerinin, turizm sektöründeki 

kırılganlığı azaltabileceği öngörülmektedir.  
Sağlık turizmine ilişkin fiyatlandırmanın aynı hizmet standartlarında 

dahi farklılık göstermesi algılanan hizmet kalitesini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Sağlık turizminde fiyatlandırmanın standartlaştırılması ve 

şeffaflaştırılmasının sağlık turizmi talebinde istikrar sağlayıcı bir etki 

yaratabileceği düşünülmektedir. Talepteki istikrarın sağlık turizmine 
yönelik hizmet arzında devamlılık yaratabileceği ve bir alt turizm sektörü 

olarak sağlık turizmine yönelik yatırımların artacağı tahmin edilmektedir. 
Ayrıca yatırımların hükümet tarafından teşvik edilmesi ve düşük faizli 

krediler ile desteklenmesi sağlık turizminde Türkiye’nin küresel 

piyasalarda öncü ve rekabet üstünlüğüne sahip olması muhtemeldir. 
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ÖZET 
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte çevrimiçi ve rekabetçi özellik gösteren 
ve turnuva sistemine dâhil olan dijital oyunlar e-spor olarak 
adlandırılmaktadır. Günümüzde birçok birey e-spor oyunlarını tercih 

etmektedir. Ancak bireylerin e-sporu tercih nedenleri ve ifade etme 
şekilleri farklılık gösterebilmektedir. Bu bağlamda e-spor faaliyetlerini 
rekreatif bir amaçla gerçekleştiren bireylerin gözünden e-sporun doğası 

hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak ve bireylerin e-spora katılım 

nedenlerinin belirlenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiş ve kartopu örnekleme 

tekniği kullanılarak 20 katılımcı ile çevrimiçi bir şekilde mülakatlar 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, e-sporun bireyler tarafından en çok 

sosyal nedenlerle tercih edildiği, bireysel anlamda ve gerçekleştirildiği 

destinasyona çeşitli katkılarının olduğu, gelişmesinin önünde altyapı ile 

çevre baskısı gibi engellerin olduğu ve e-spora karşı ön yargıların 

azaltılarak etkinliklerin, tanıtımların ve teşviklerin artırılmasıyla gelişim 

göstereceği başlıca bulguları arasında yer almaktadır. Gelecek araştırmalar 

farklı kuşaklar ve/veya profesyonel e-spor oyuncularla gerçekleştirilebilir, 

e-sporun doğası gereği VR deneyimi veya sanal evrende uygulanabilirliği, 
e-spor etkinliklerinin destinasyon imajına etkileri ve cinsiyete göre e-spora 
katılım durumları incelenebilir.  
Anahtar Kelimeler: E-Spor, rekreasyon, dijital oyun. 

 
A VIEW OF E-SPORTS EVENTS FROM THE PERSPECTIVE 

OF E-SPORTS PLAYERS 
 

ABSTRACT 
With the development of technology, digital games that show online and 
competitive features and are included in the tournament system are called 
e-sports. Today, many individuals prefer e-sports games. However, the 
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reasons why individuals prefer e-sports and the way they express it may 
differ. In this context, the aim of the research is to have more detailed 
information about the nature of e-sports from the perspective of individuals 
who perform e-sports activities for recreational purposes and to determine 
the reasons for individuals' participation in e-sports. The qualitative 
research method was adopted in the research and online interviews were 
conducted with 20 participants using the snowball sampling technique. In 
the research, the main findings are that e-sports is mainly preferred by 
individuals for social reasons, it has various contributions to individuals 
and destinations where the activities take place, there are obstacles in front 
of its development such as infrastructure and environmental pressure, and 
it will improve by reducing prejudices against e-sports and increasing 
activities, promotions, and incentives. Future research can be carried out 
with different generations and/or professional e-sports players, the 
applicability of e-sports in the VR experience or virtual universe due to its 
nature, the effects of e-sports events on the destination image and 
participation in e-sports by gender can be examined. 
Keywords: E-Sport, recreation, digital game. 
 
1. GİRİŞ 

Teknolojinin zaman içindeki gelişimi birçok alana etki göstermiş, spor 
üzerindeki etkisi yeni spor dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu 
alanlardan biri olan e-spor, en temel haliyle bilgisayar başında oynanabilen 

fiziksel ve zihinsel dijital oyunlar olarak ifade edilebilir (Akgöl, 2019, s. 
208). Ancak, bir dijital oyununun e-spor olarak kabul edilebilmesi için 
çevresinde amatör veya profesyonel düzeyde düzenlenen yarışmaların 

olması gerekmektedir (Rubleske vd, 2020, s. 2). Bu bağlamda özellikle 

çevrimiçi özellik gösteren, çok oyunculu ortama olanak tanıyan ve 

kazanma veya üstünlük sağlama gibi nitelikleri olan oyunlar e-spor olarak 
değerlendirilebilmektedir (Öztürk vd., 2020, s. 222).  

Günümüzde e-spor yeni medyanın en hızlı büyüyen kavramlarından 

biridir (Hamari ve Sjöblom, 2017, s. 211). E-spor endüstrinin büyümesi her 

geçen gün artmakta ve yatırımcıların da dikkatini çekmektedir. Birçok 

uluslararası turnuvalar gerçekleştirilmekte ve dünyanın birçok yerinden 
katılım sağlanmaktadır (Atalay ve Boztepe, 2020, s. 21).  

E-spor bünyesinde yer alan profesyonel oyuncuların, rekreatif amaçlı 

oyuncuların, yayıncıların ve seyircilerin oyunlarla etkileşimleriyle doğan 

motivasyonları ve bu oyunların bireylere olan etkisi birbirinden farklılık 

göstermektedir (Kelly ve Leung, 2021, s. 8). E-sporun çoğu insan için 

rekreasyonel bir etkinlik haline gelmesi (Giakoni-Ramírez vd., 2022, s. 2), 
bu bireylerin profesyonel oyunculara nazaran daha fazla olması, 

profesyonel oyuncuların e-sporu mesleki bakış açısıyla 
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değerlendirebilmesi gibi nedenlerle araştırma e-spor faaliyetlerini rekreatif 
bir faaliyet olarak gerçekleştiren bireylere odaklanmıştır. E-spor 
kavramıyla ilgili yapılan akademik çalışmaların daha çok profesyonel 

oyunculara ve izleyicilere yönelik olduğu görülmektedir. Mevcut 

araştırmaların sınırlı sayıda olması, çalışmanın ana konusunun güncel 

oluşu ve rekreatif bir bakış açısıyla e-sporun mevcut durumunun 
belirlenmesi araştırmanın önemini oluşturmaktadır. Bu bağlamda 

bireylerin gözünden e-sporun doğası hakkında daha detaylı bilgiye sahip 

olmak ve bireylerin e-spora katılım nedenlerinin belirlenmesi araştırmanın 

amacını oluşturmaktadır.  
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

E-spor kavramının ortaya çıkmasıyla araştırmacılar e-sporu farklı bakış 

açılarıyla incelemişlerdir. E-spor kavramı özellikle geleneksel spor 

kavramıyla birlikte değerlendirildiğinde farklı görüşlerin olduğu 

görülmektedir. Sporun dijitalleşmesiyle bu oyunları oynayan herkesin 

sporcuya dönüştüğünün ve bu nedenle sporcu kavramının anlamının 

yitirildiğine (Şenses, 2020),  e-sporun çeşitli benzerlikler ifade edilse bile 

fiziksellikten uzak olması (Hallman ve Giel, 2017; Parry, 2019) ve 
kurumların ortaya çıkışına kısıtlamalar getirmesi (Parry, 2019) nedeniyle 
spor olarak değerlendirilemeyeceğine yönelik ifadeler bulunmaktadır. 

Nitekim, e-sporun bir spor dalı olduğunu (Pizzo vd., 2018; McCutcheon 
vd., 2018) veya e-sporun geleneksel sporlarda bulunan birçok özelliği de 

içerdiği görüşüne sahip araştırmalar da bulunmaktadır (Jenny vd., 2017; 
Thiel ve John, 2018). Diğer bir bakış açısına göre, e-spor faaliyetleri bir 
rekratif faaliyet olarak da ifade edilmektedir (Jonasson ve Thiborg, 2010; 
Lee ve Schoenstedt, 2011; Hallman ve Giel, 2017; Okat ve Kömürcü, 2020; 
Yayla ve Güven, 2020; Aksu vd., 2021).  

E-spor, araştırmacılar tarafından turizm literatüründe de 

incelenmektedir. E-spor turizminin önemine ve büyük bir potansiyeli 

bulunduğuna (Yenişehirlioğlu vd., 2018; Dilek, 2019), destinasyonlara 
tanıtım ve ekonomik faydalarına (Kim vd., 2020; Çetin ve Coşkuner, 2021) 
ve tekrar ziyaret etkisine (Vegara-Ferri, 2020) yönelik araştırmalar örnek 

gösterilebilir. Thompson vd. (2022) ise bireylerin bir destinasyonda 
gerçekleştirilecek e-spor etkinliklerine yüz yüze katılımın teşvik 

edilmesinde yıldız oyuncuların, takım bağlılığının, akış deneyimlerinin ve 

etkinliğin imajı ile öz uyumun önemini vurgulamışlardır. Ayrıca Lebedeva 
(2021), e-spor faaliyetlerinin konaklama işletmelerinde uygulanabilir 

olduğunu, e-spor oyuncularına ve e-spor yarışmalarına hitap eden otellerin 

tasarlanmasına ilişkin anlayışların küresel ölçekte gelişmiş mekân 

çekiciliği için fırsat sunduğunu belirtmiştir.  
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Literatürde e-spor etkinliklerini gerçekleştiren kişilerin 
motivasyonlarını ortaya koymaya yönelik araştırmalar e-spor izleyicileri ve 
e-spor oyuncularını kapsamaktadır. Raphael ve Heng (2022) yaptıkları 

araştırmada e-spor etkinliklerini izleyen bireylerde oyunun senaryosunun, 
sporcuların fiziksel becerisinin, estetiğin ve bilgi kazanımı boyutlarının 

yüksek ortalamaya sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Hamari ve 
Sjöblom (2017) yaptıkları araştırmada gerçeklerden kaçma, oynanan 

oyunlar hakkında bilgi edinme, yenilik ve saldırganlığın keyfi boyutlarının 

kişilerin e-spor etkinliklerini izleme sıklığını pozitif olarak etkilediği 

sonucuna ulaşmışlardır. Yu vd., (2022)’nin kadınların e-spor etkinliklerini 
izleme nedenlerini anlamaya yönelik yaptıkları araştırmada; kadınların 

motivasyon nedenlerinin sosyal fırsatlar, oyuncuya ilgi ve oyuncunun 

fiziksel çekiciliği olduğunu, erkeklerin motivasyon nedenlerinin ise 

saldırganlık ve eğlence değeri olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Pizzo vd., 
(2018) ise e-spor izleyicileri ile geleneksel spor izleyicilerinin motive olma 
düzeylerini inceledikleri araştırmada; e-spor ve geleneksel sporun benzer 
şekilde tüketildiğini ancak başarı, heyecan, fiziksel çekicilik ve aile bağları 

yapılarında farklılıklar bulunduğu sonucuna ulaşmışlardır. Çınar (2020) 
profesyonel ve amatör oyuncuların dijital oyun oynama motivasyonunda 

oyun isteğinde belirsizlik boyutunun farklılık gösterdiği sonucuna 

ulaşmıştır. Yıldız vd., (2020) profesyonel e-spor oyuncularıyla 

gerçekleştirdikleri araştırmada; e-sporda erkek oyuncuların kadın 

oyunculara nazaran daha çok rekabeti ve başarıyı önemsediği, gençlik 

dönemindeki oyuncuların e-spordan duydukları heyecan motivasyonun 

yaşça büyük oyunculara göre daha fazla olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
Bireylerin geleneksel sporlara yönelmelerini etkileyen birçok farklı 

nedenler bulunmaktadır. Çünkü, spor yapan popülasyonun çeşitliliği 

(çocuklar, ergenler ve yaşlılar vb.), faaliyetlerin gerçekleştirilme nedenleri 
(fitness, kilo kontrolü, rekabet vb.) ve bağlamlar (eğlence, kulüpler, eğitim 

vb.) birbirinden farklılık göstermektedir (Badarnee, 2020). Bireylerin, e-
spora yönlenmelerine yönelik motivasyonlar ise genel olarak boş zaman 

değerlendirme, rekabet, başarı, yetkinlik, ilişkisel benlik, bireylerin kendi 

bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özellikleri (Öz ve Üstün, 2019), saygı 

görme, ödül arzusu, kişisel gelişim veya yeni bir şey denenirken alınan haz 

(Gül vd., 2019), takıma bağlılık, eğlence, sosyalleşme, fantezi ve rekabet 

(Kilci, 2020a) olarak ifade edilmektedir. Giakoni-Ramírez vd., (2022)’nin 
profesyonel oyuncuların fiziksel aktivite seviyeleri ile motivasyonel 
yönelimleri arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmada, oyuncuların orta ve 

yüksek düzeyde fiziksel aktiviteye sahip olduğunu, düşük düzeyde fiziksel 

aktiviteye sahip oyuncuların motivasyonun tüm boyutlarında pozitif 

değerlere sahip olduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca, dışsal ve içsel 

motivasyonun kişilerin enerji harcamaları ile ters orantılı olduğu sonucuna 
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varılmıştır. E-spor ve geleneksel spor yapan oyuncuların zihinsel 

dayanıklılık ve bilişsel esneklik durumlarının incelendiği bir araştırmada, 

erkek e-spor oyuncularının erkek geleneksel sporcularına göre bilişsel 

esneklik düzeylerinin daha yüksek fakat zihinsel dayanıklılık düzeylerinin 

daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Menteş ve Saygın, 2019). 

Ayrıca, e-spor oyuncularının e-spora yönelik düşüncelerinin incelendiği bir 

araştırmaya göre; oyuncuların, e-sporun kendilerini olumlu etkilediğini ve 

sosyalleşmeye vurgu yaptıklarını belirtmişlerdir (Sine Nazlı ve Yağmur, 

2021). Başka bir araştırmaya göre, e-spor oyuncularının takıntılı veya 

sinirli insanlar olarak nitelendirilmediği ve oyunlarının her zaman zararlı 

olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır (García-Lanzo ve Chamarro,  2018). 
 

3. YÖNTEM 
Bu araştırma nitel desen benimsenerek hazırlanmış keşifsel bir 

araştırmadır. Araştırmanın veri elde etme yöntemi olarak görüşme tekniği 

seçilmiş ve ardından yazarlar tarafından ilgili literatürden elde edilen 
bilgilere göre yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur (Gül 

vd., 2019; Kilci ve Yalçıner, 2020b; Pirci ve Dalgıç, 2021). Görüşme formu 

katılımcı profilini belirlemeye yönelik 8 soru ile birlikte toplam 14 sorudan 
oluşmaktadır. Araştırma evrenini günlük hayatta rekreatif bir faaliyet 
olarak e-spor oyunlarını tercih eden tüm bireyler oluşturmaktadır. Kartopu 
örnekleme tekniği kullanılarak, 20 katılımcı ile 27 Temmuz - 03 Ağustos 

2022 tarihleri arasında katılımcıların farklı şehirlerde ikamet etmeleri 

nedeniyle çevrimiçi bir şekilde görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler 

ortalama 25 dakika sürmüştür. Görüşmeler esnasında herhangi bir veri 
kaybının önüne geçebilmek adına katılımcılardan izin almak suretiyle ses 

kaydı alınmıştır. Ayrıca görüşmelerde katılımcı teyidinden 

faydalanılmıştır. Görüşmelerden sonra elde edilen verilerden deşifreler 
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra veriler araştırmacılar tarafından tekrar 
okunmuş ve MAXQDA programı aracılığıyla tarafsız bir şekilde 

kodlamalar gerçekleştirilmiştir. Oluşan her yeni kod için bir belge daha 

önce kodlansa dahi tekrar incelenmiştir. Katılımcılar O1, O2, O3... ve O20 
olarak kodlanmış ve tüm deşifreler içerik analizine tabi tutulmuştur. Ayrıca 

araştırma, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Etik Kurulu 

tarafından etik açıdan uygun bulunmuştur (Karar No: 2022/13-2). 
 
4. BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde katılımcıların demografik özellikleri, e-
spor faaliyetlerine yönelik eğilimleri ve e-sporun doğasına ilişkin içerik 

analizi bulguları yer almaktadır.  
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Oyuncu  Cinsiyet Yaş Eğitim Düzeyi Meslek 
O1 Kadın 26 Üniversite Yönetici 
O2 Erkek 25 Üniversite Öğretmen 
O3 Erkek 27 Üniversite Turizm Çalışanı 
O4 Erkek 28 Üniversite Turizm Çalışanı 
O5 Erkek 29 Üniversite Tasarımcı 
O6 Kadın 31 Üniversite Danışman 
O7 Kadın 28 Üniversite Öğretmen 
O8 Erkek 28 Üniversite Mühendis 
O9 Kadın 27 Üniversite İşletme Sahibi 

O10 Erkek 31 Üniversite Yönetici 
O11 Erkek 29 Üniversite Mühendis 
O12 Kadın 30 Lise Satış Danışmanı 
O13 Kadın 28 Üniversite Öğretmen 
O14 Erkek 22 Lise Öğrenci 
O15 Erkek 23 Lise Öğrenci 
O16 Erkek 21 Lise Öğrenci 
O17 Erkek 21 Lise Öğrenci 
O18 Erkek 31 Üniversite Memur 
O19 Erkek 27 Lise Memur 
O20 Erkek 21 Üniversite Öğrenci 

 
Tablo 1’e göre katılımcıların cinsiyetlerinin çoğunlukla erkek ve yaşlarının 

21-31 arasında olduğu görülmektedir. Katılımcılar genellikle üniversite 

mezunu olup, lise mezunu olan O14, O15, O16 ve O17 kodlu katılımcılar 

üniversite düzeyindeki eğitimlerine devam etmektedirler. Katılımcıların 

meslekleri ise değişkenlik göstermektedir. 
Şekil 1. E-Spor Faaliyetlerine İlişkin Katılımcı Yönelimleri 
 
 
 

 
 

 
Şekil 1’de katılımcıların e-spor yönelimleri gösterilmektedir. Şekle göre 

katılımcıların en çok League of Legends, PlayerUnknown’s Battlegrounds, 
Counter-Strike: Global Offensive ve Dota 2 oyunlarını tercih ettikleri 
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görülmekte ve kod frekanslarına göre bir katılımcının birden fazla oyunu 

da tercih edebildiği anlaşılmaktadır. Katılımcılar çoğunlukla her gün oyun 
oynamaya vakit ayırmaktadırlar. Ayrıca, Youtube ve Twitch 

platformlarının çeşitli e-spor faaliyetlerini takip etmek amacıyla en çok 

tercih edilen platformlar olduğu görülmektedir.  

Şekil 2. E-Spor Faaliyetlerine Yönelik İçerik Analizi 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Şekil 2’de katılımcılara yöneltilen sorulara göre e-spor teması altında 

oluşturulmuş içerik analizi gösterilmektedir. Elde edilen verilere göre e-
spor faaliyetlerinin katılımcıların kendisinde ne ifade ettiğine yönelik ifade 
şekli, katılımcıların e-sporu tercih nedenleri, e-sporun katkıları, e-spor 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan engeller ve Türkiye’de e-
spor faaliyetlerinin gelişebilmesi için öneriler kategorileri oluşmuştur. 

Kategoriler incelendiğinde katılımcıların e-sporu ifade etme şekilleri 



1193 

farklılık göstermekle birlikte bu faaliyetlerin çevrimiçi oluşu ve rekabet 

içermesi kodları sıklık göstermektedir. Katılımcıların e-sporu tercih 
nedenleri kategorisinin verilen yanıtlara göre kendi içerisinde alt 
kategorilere ayrıldığı görülmektedir. Bu bağlamda katılımcılar e-sporu en 
çok sosyal nedenlerden dolayı tercih etmektedirler. Benzer bir şekilde katkı 

kategorisi, e-spor faaliyetlerinin katılımcılara bireysel katkıları ve 

faaliyetlerin gerçekleştirildiği destinasyona olan katkıları olarak iki alt 

kategoride incelenmiştir. Bireysel katkılara göre olumlu ve olumsuz 

katkılar arasında sıklık olarak belirgin bir farklılık bulunmamaktadır. 

Ancak olumlu katkılarda çevre edinme ve yabancı dil, olumsuz katkılarda 

ise zaman kaybı ve hareketsizlik kodları sıklık göstermektedir. E-spor 
faaliyetlerinin gerçekleştirildiği destinasyona olan katkılarına göre olumlu 
katkıların olumsuz katkılardan daha fazla olduğu görülmektedir. Olumlu 

katkılar sırasıyla bölge turizminin, ekonomisinin ve tanıtımının artacağına 

yöneliktir. Ancak katılımcılar bir destinasyonda gerçekleştirilen e-spor 
etkinliklerinin herhangi bir etkinlikten farklı olmayacağına değinerek genel 

olarak destinasyona olumsuz bir katkı sağlamayacağını düşünmektedirler. 

E-spor faaliyetleri gerçekleştirilirken katılımcıların bireysel olarak 
karşılaştığı engeller en çok altyapı ve aile/çevre problemleridir. Türkiye’de 

e-sporun gelişmesine yönelik öneriler kategorisine göre e-spora yönelik ön 

yargıların kalkması, etkinliklerin, teşviklerin, reklam ve tanıtımların 

artırılması ile birlikte e-sporun eğitim kurumlarınca desteklenmesi 

gerektiğine yönelik ifadeler bulunmaktadır.  
 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Katılımcılardan edinilen bilgiler doğrultusunda e-spor faaliyetleri 

doğası itibariyle çevrimiçi bir şekilde oynanan, rekabet içeren, 

katılımcılarının birbirinden farklı demografik özellikler gösterebileceği, 

genellikle haftanın yedi günü olsa da bireylerin kendi isteklerine göre farklı 

gün ve saatlerin de tercih edebileceği dijital oyunlardır. Ayrıca katılımcılar 

aynı gün veya haftanın belirli günleri e-spor kapsamına giren birden fazla 

oyuna vakit ayırabilmektedirler. Bu durumda, rekreatif bir bakış açısıyla 

düşünüldüğünde e-spor faaliyetlerinde sadece belirli bir oyuna bağlı 
kalmadan birden çok oyunun birlikte de tercih edilebildiği çıkarımı 

yapılabilir.  
 
E-spora katılım gösteren bireylerin genel olarak zaman geçirmek, yeni 

arkadaş edinmek veya arkadaşlarla birlikte vakit geçirmek ve bu bağlamda 

sosyalleşmek gibi nedenlerle bu faaliyetleri tercih ettikleri bulgusuna 
ulaşılmıştır. Bunların yanı sıra, oyunların kendine has özelliklerinden 

dolayı oluşan içeriksel nedenler ve bireyleri etkileyen çeşitli psikolojik 

nedenler de bulunmaktadır. Sağlam ve Topsümer (2019) yaptıkları 
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araştırmada bireylerin dijital oyunları tercih etme nedenleri arasında 

modern bir uğraş ve merak gibi temalara ek olarak bireylerin serbest zaman 
değerlendirme, yeni insanlarla tanışma ve bir gruba liderlik etme gibi 
nedenlerin de olduğunu ifade etmişlerdir. Benzer bir şekilde Park vd., 
(2011) yaptıkları araştırmada bireylerin çevrimiçi oyun oynamasındaki 

güdülerinde arkadaşlarla yakınlaşmak, yeni arkadaşlıklar edinmek ve diğer 

insanlarla ilişki kurmak gibi ilişki boyutunu ifade eden durumlar yer 
almaktadır.  

Gelişmekte olan ülkelerdeki internet altyapı problemleri ve oyunların 
yayınlanmasında resmi kanalların eksikliği e-sporun bu ülkelerde 
gelişmesine engel olmaktadır (Summerley, 2020: 62). Mevcut durumda e-
spor faaliyetlerinin olduğundan daha iyi gerçekleştirilmesini engelleyen 

altyapı ve donanım problemleri ile aile/çevre baskıları gibi bazı engellerin 
olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Benzer bir şekilde Türkiye’de e-spor 
faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesine yetersiz internet 
altyapısının engel olduğu belirtilmektedir (Aslan ve Çoknaz, 2021; 

Soykan, 2022). Ancak katılımcılar, her ne kadar Türkiye’de e-sporun 
gelişmesini engelleyen unsurlardan altyapı problemlerini sıklıkla ifade 

etseler de e-sporun gelişmesine yönelik önerilerde altyapının daha geri 

planda kaldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda yapılan öneriler e-
sporla ilgili ön yargıların kalkması ve teşviklerin, tanıtımların ve reklam 

faaliyetlerinin artırılması gerektiğidir. Bu durum araştırmaya dâhil edilen 

katılımcıların e-sporu bir meslek olarak profesyonel düzeyde değil rekreatif 
bir faaliyet olarak gerçekleştirmesiyle açıklanabilir.  

E-spor etkinliklerinin gerçekleştirildiği destinasyona olumlu katkılar 

sağlayacağı kaçınılmazdır. Bu bağlamda bu etkinliklerin bölge turizmini 

destekleyeceği, bölge ekonomisini geliştireceği ve bilinirliliği arttıracağı 

bulgusuna ulaşılmıştır. Benzer bir şekilde e-sporun turizm endüstrisi için 

önemini ifade eden araştırmalar bulunmaktadır (Aktuna ve Ünlüönen, 

2017; Pirci ve Dalgıç, 2021; Masłowski ve Karasiewicz, 2021). 
Araştırmada e-spor etkinliklerinin gerçekleştirileceği destinasyona 

herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağı ulaşılan diğer bir bulgudur. 
Ancak, bir destinasyonda gerçekleştirilecek etkinliklerden elde edilecek 

faydanın artırılması ve etkinliklerin olumsuz etkilerinin azaltılması için 

etkinliklerin stratejik bir şekilde planlanması, örgütlenmesi ve yönetilmesi 

gerekmektedir (Yolal, 2017: 45). Bu bağlamda özellikle yerel yönetimlerin 

e-spor etkinliği düzenlerken etkinliklerin yerel halka ve çevreye etkisi ile 
taşıma kapasitesi gibi konulara dikkat ederek çok boyutlu sürdürülebilir 

planlama yapmaları önerilmektedir.  
E-sporun insanlara bireysel katkılarının genel olarak iki yönlü olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır. Olumlu katkıları çevre edinme, yabancı dil 

öğrenme, zihinsel becerilerin gelişmesi iken olumsuz katkıları zaman kaybı 
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ve hareketsizlik olabilmektedir. Cihan ve Ilgar (2019) yaptıkları 

araştırmada e-sporun bireyler üzerinde bilişsel, psikomotor, sosyal ve 
psikolojik açıdan hem olumlu hem de olumsuz yönlerinin bulunduğunu 

vurgulamışlar, bu bağlamda e-sporun bireyler için zaman kaybı ve 

sosyalleşmeme gibi etkileri bulunduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca, Chan 

vd., (2022) çevrimiçi oyunlar ile kötü yaşam tarzı arasındaki ilişkilerin 

belirlendiği meta analiz araştırmasında fiziksel aktivite (hareketsizlik ve 
artan kilo), beslenme (zayıf diyet ve şekerli içecek tüketimi) ve uyku 

(az/kalitesiz uyku ve uyku yoksunluğu) ilgili sonuçlara ulaşmışlardır.  
Araştırmanın rekreasyon ile ilgili literatüre katkıda bulunduğu 

düşünülmektedir. Araştırmada örneklemin sadece e-sporu rekreatif 
nedenlerle tercih eden bireylerden oluşması ve görüşmelerin mesafeler 

nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi araştırmanın sınırlılığını 

oluşturmaktadır. Gelecek araştırmalar farklı kuşaklardan ve/veya 
profesyonel e-spor oyuncuları ile gerçekleştirilebilir. Böylece bireyler 
arasında karşılaştırmalar yapılabilir, benzer veya farklı yönler 
belirlenebilir. Ayrıca, e-sporun doğası gereği VR deneyimiyle veya sanal 
evrendeki uygulanabilirliliği, e-spor etkinliklerinin destinasyon imajına 

olası etkileri incelenebilir. Ayrıca, cinsiyete göre e-spora katılım 

farklılıklarının araştırılması da literatüre katkı sağlayacaktır.   
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, COVID-19’un mutfak çalışanlarına ekonomik 
etkisini tespit etmektir. Araştırmada veriler nitel araştırma yöntemlerinden 

görüşme tekniğiyle elde edilmiştir. Araştırma 01.02.2021 ve 01.05.2021 
tarihleri arasında Fethiye’de 17 otel mutfak çalışanı ile görüşme 

yapılmıştır. Görüşmeden elden veriler içerik analizi yapılmıştır. Sonuç 

olarak, mutfak çalışanlarının ekonomik olarak olumsuz etkilendiği ortaya 

çıkmıştır. Çalışanlar krizde birikimlerini kullanmış, iş güvencesi kalmamış, 
işten çıkarmaların artmasıyla birlikte sosyal ve ekonomik hayatlarında 
zorlanmıştır. 
Anahtar kelimeler: COVID-19, turizm, mutfak, ekonomik etki. 

THE ECONOMIC IMPACT OF THE COVID-19 CRISIS ON 
HOTEL KITCHEN EMPLOYEES: THE CASE OF FETHIYE 

 
ABSTRACT 
This study's objective is to assess the economic impact of COVID-19 on 
kitchen staff. Interviews were used to collect data for the study using 
qualitative research methods. Between 01.02.2021 and 01.05.2021, 17 
hotel kitchen employees in Fethiye were interviewed for the study. A 
content analysis of the interview data was undertaken. As a result, it 
transpired that kitchen staff are economically impacted negative. Due to 
the increase of layoffs and the depletion of employees' resources during the 
recession, their social and economic life have been affected. 
Keywords: COVID-19, tourism, kitchen, economic impact. 
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1. GİRİŞ  
     2019 yılı aralık ayında Çin’in Vuhan eyaletinde ortaya çıkan 

koronavirüs (COVID-19) kısa zamanda salgına dönüşmüştür (Arslan ve 
Karagül, 2020). Dünya Sağlık Örgütü tarafında 11 Mart 2020 tarihinde 
“pandemi” ilan edilmiştir (TÜRSAB, 2020b). COVID-19 dünya genelinde 

milyonlarca insana bulaşmış ve ölümüne neden olmuştur (Cheng ve diğ., 

2022). Salgın, dünyanın dört bir yanındaki insanların fiziksel, sosyal, 

zihinsel, psikolojik sağlığı ve ekonomik refahını olumsuz etkilemiştir 
(Seabra ve Bhatt, 2022). Farklı ekonomik sektörleri de çeşitli düzeylerde 
etkilemiştir (Abbas ve diğ., 2021). Turizm sektörü ise turistlerin ülkelere 
giriş-çıkış yasakları, spor ve sanat etkinlikleri iptali, seyahat kısıtlamaları, 

aşı zorunluluğu ve karantina uygulamasından dolayı aşırı etkilenen 
sektörlerden biridir (Gallego ve Font, 2021). Bu aşırı etki, turist sayısının 

azalmasına, işletmelerin gelirlerinde tam veya keskin bir düşüşe, turizm 

sektörüyle ilgili hizmetlerde ve çalışan sayısındaki büyük düşüşe neden 

olmuştur (Hyasat, 2022). COVID-19, dünya genelinde kapalı alanlarda ve 

turistle iç içe olan turizm çalışanlarını önemli ölçüde etkilemiştir (Cheng 

ve diğ., 2022). Bu çalışmada COVID-19 otel mutfak çalışanlarına olan 

ekonomik etkileri incelenmiştir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
     COVID-19’un birçok ülke ekonomisi gibi Türkiye ekonomisini de 
olumsuz etkileri olmuştur. Ülkemizin turizm gelir ve giderlerde, 
ülkelerarası ulaşım harcamalarında, turist harcamalarında azalmalar 
yaşanmıştır. Ülkemizde ihracatta düşüşler yaşanırken, ithalat yapılan bazı 

ülkelerde artış, bazılarında azalış (Soylu, 2020), istihdamda küçülme 
yaşanmış ve işsizlik oranı artmıştır (Nakiboğlu ve Işık, 2020). Uluslararası 

Çalışma Örgütü (ILO, 2021) araştırmasına göre, COVID-19’undan 15,3 
milyon turizm çalışanının etkilenmiştir. Başka bir araştırmaya göre otel 

çalışanları maaşlarının ödenmemesi, çalışanlara yönelik sağlık tehdidi, 
işten çıkarma ile karşılaşmıştır (Hervie ve diğ., 2022). Türkiye’de turizm 
sektörüne ve işverenlere COVID-19 döneminde sağlanan ekonomik 
kolaylıklar aşağıdaki tabloda verilmiştir (Bkz, Tablo 1). 
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Tablo 1: COVID-19 Sürecindeki Ekonomik Önlemler 
COVID-19 Pandemi 
Sürecinde 

Karşılaşılabilecek 

Ekonomik Sorunlar 
 

Turizm Sektörüne Özgü 

Teşvik ve Destekler 
 

Kısa Çalışma Ödeneğine 

Hak Kazanma Koşulları 
 

Tüketici harcamalarında 

azalma – tasarruf arttırma  

 

Turizm sektörünün Haziran 

2020 tarihi sonuna kadar 
ödenmesi planlanan KDV ve 

muhtasar beyanname ve 
ödemeleri, irtifak hakkı 

bedelleri, ecri misil gibi 
ödemeler ile sigorta primleri 6 

ay süreyle ertelenmiştir 

İşverenin haftalık kırk beş 

saat olan çalışma süresini 
otuz saate indirilmesi, 
işyerindeki faaliyetin geçici 

olarak tamamen veya kısmen 

durdurulmasıdır (Uğraş, 

2014). 
 

Birçok kişinin zenginleşmesi 

veya fakirleşmesi 

 

Konaklama vergisi 2021 Ocak 
tarihine ertelenmiştir.  
 

Kısa çalışma ödeneği bir ay 
süre zarfında işine devam 

edemeyen çalışana bir hafta 

geçtikten sonra yarım ücret 

desteği sağlanır 
Fiyat ve değer üzerindeki 

tüketici tutumu 

 

Yurtiçi uçuşlarda KDV oranı 

Haziran 2020 sonuna kadar 
%18’den %1’e düşürülmüştür. 
 

İşyeri tarafından çıkarılmış 

olanlar, en son çalıştığı 
işyerinde yüz yirmi gün prim 

ödeyenler işsizlik sigortası 

ödeneği alabilir. 
Yatırım kısıtlamaları fakat 
dijital yatırımlara öncelikte 

 

Turizm sektörü içindeki 

işletmelerin kısa çalışma 

ödeneği alabilmeleri 

sağlanmış. 

İşkur’a başvurarak kısa 

çalışma ödeneğinin talep 
etmesi gerekmektedir 
(Sarıkaya, 2020). 

Birçok sektörün uzun 

dönemde ekonomik olarak 

yara alması  

Seyahat acentalarının Nisan 

2020’da kredi kullanıma 

başlamıştır. 

 

Aza indirilmiş harcama, 

kapsamlı maliyet incelemesi 
(TÜRSAB, 2020a). 
 

Oteller 2020 yaz sezonu için 

tur operatörü ve seyahat 

acentalarından aldıkları ön 

ödemeleri rezervasyonların 

iptal edilmesi üzerine kamu 

banklarıyla anlaşılarak destek 

sağlanmıştır 

 

 İşlerini belli süre yapamayan 

turist rehberlerine kredi 
desteği verilmiştir (Demir ve 

diğ., 2020). 

 

 
COVID-19’un tüketici harcamalarında azalışa ve tutumunda 

değişikliğe, yatırımlarda azalışa fakat dijital yatırımlarda artışa neden 
olması beklenmektedir (TÜRSAB, 2020a). Turizm sektörünün Haziran 
2020 tarihi sonuna kadar ödemesi planlanan KDV, irtifak hakkı bedelleri, 

ecri misil gibi ödemeler ile sigorta primleri 6 ay süreyle ertelenmiştir. 

Konaklama vergisi 2021 Ocak tarihine ertelenmiştir. Yurtiçi uçuşlarda 

KDV oranı Haziran 2020 sonuna kadar %18’den %1’e düşürülmüştür. 

Turizm sektörü içindeki işletmelerin kısa çalışma ödeneği alabilmeleri 

sağlanmış. Seyahat acenteleri, otellere ve turist rehberlerine kredi desteği 
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verilmiştir (Demir ve diğ., 2020). Çalışanlara kısa çalışma ödeneği, haftalık 

çalışma saatinin otuz saate indirilmesi ve işten çıkarılmış olanlara işsizlik 

sigortası ödeneği verilmesi kararlaştırılmıştır (Sarıkaya, 2020). 
 

3. YÖNTEM 
     Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma, bir 
sorunun çözümüne ilişkin gözlem, görüşme ve doküman analizi kullanarak 
herhangi bir soruna ilişkin doğal olguların gerçekçi bir şekilde ele 

alınmasına yönelik öznel-yorumlayıcı bir süreci ifade etmektedir (Seale, 

1999). Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler 

toplanmış ve görüşmeler 15-20 dakikada gerçekleşmiştir. Görüşme 

sorularının belirlenmesinde ilgili literatürden yararlanılmıştır (Düzgün ve 

Kurt, 2020; Demir vd, 2020; İbiş, 2020; Zengin vd, 2020), (Bkz, Tablo 2).  
Araştırma kapsamında 01.02.2021 ve 01.05.2021 tarihleri arasında 

Fethiye’de otellerdeki 17 mutfak çalışanı görüşme yapılmıştır. Görüşme 
COVID-19 tedbirleri (mesafe, maske, hijyen) kapsamında 13 tanesi 

telefonla ve 4 tanesi yüz yüze yapılmıştır. Telefon görüşmeleri 
katılımcılardan izin alınarak ses kaydı alınmıştır ve yüz yüze görüşmelerde 
not tutulmuştur. Veriler içerik analizi yapılmıştır. 

Tablo 2. Görüşme Soruları 
Soru 1. COVID-19 süreci ve ekonomik etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Soru 2. COVID-19 sürecinde enflasyonun yükselmesi sizi ne derece de etkiledi? 
Soru 3. COVID-19 sürecinde tasarruflarınızda herhangi bir değişiklik oldu mu? 
Soru 4. COVID-19 sürecinde hangi gider kalemlerinizde artış meydana geldi? 
Soru 5. COVID-19 süreci boyunca aylıklarınız düzenli olarak yatırıldı mı? 
Soru 6. COVID-19 süreci sizi nelerden fedakârlık etmenizi gerektirdi? 

 
4. BULGULAR 
4.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Görüşmelerden elde edilen verilerin çözümlenmesinde katılımcılar K1 

ile K17 şeklinde kodlanmıştır. Mutfak çalışanlarının 11 erkek (%64,7) ve 
6’sı (%35,3) kadındır. Çalışanların 11 evli (%64,7) ve 6’sı (%35,3) 

bekârdır. Çalışanların yaş aralığına bakıldığında 8’i (%47) 22-30 yaş 

grubu, 6’sı (%35,3) 31-40 yaş grubu ve 3’ü (%17,7) ise 41-49 yaş 

grubundadır. Çalışanların 5’i bir, 4’ü ise iki çocuk sahibidir. 
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Tablo 3: Mutfak Çalışanlarının Demografik Özellikleri 

Katılımcı Cinsiyet Medeni Durum Yaşı Çocuk Sayısı 

K-1 Erkek Bekar 29 0 
K-2 Erkek Evli 31 1 
K-3 Kadın Evli 26 1 
K-4 Erkek Evli 32 1 
K-5 Kadın Bekar 26 0 
K-6 Erkek Evli 32 1 
K-7 Erkek Evli 34 2 
K-8 Erkek Evli 49 2 
K-9 Erkek Evli 35 2 
K-10 Erkek Evli 33 0 
K-11 Erkek Bekar 30 0 
K-12 Kadın Bekar 24 0 
K-13 Kadın Evli 22 0 
K-14 Kadın Bekar 26 0 
K-15 Kadın Bekar 27 0 
K-16 Erkek Evli 42 2 
K-17 Erkek Evli 44 1 

 
4.2. Görüşmelere İlişkin İçerik Analizi Bulguları 

COVID-19 pandemi sürecinin Fethiye’deki otel mutfak çalışanlarının 

ile gerçekleştirilen görüşmelerde katılımcıların verdiği cevaplar aşağıda 

yer almaktadır. 
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Tablo 4: Mutfak Çalışanlarının Görüşleri  

Soru 1. 

COVID-19 Çin’den tüm dünyaya yayılan bulaşıcı bir hastalıktır. Pandemi süreci 

insan hayatını maddi, manevi ve psikolojik yönden olumsuz etkileyen ancak 

hijyen ve temizlikle durdurabileceğimiz çok ciddi bir hastalıktır. COVID-19 ülke 
ekonomisinde ciddi daralmalara yol açmıştır. Ülkemize gelen turist sayılarında 

ciddi düşüş yaşanması turizm sektörünü ve ülke ekonomisini olumsuz yönde 

etkilemiştir. 

Soru 2. 
 

COVID-19’dan dolayı üretim durma noktasına gelmiştir ve bu durum paramızın 

özellikle dolar karşısında değer kaybetmesine ve enflasyonuna sebep olmuştur. 

Enflasyon ile birçok ürünün fiyatlarında ciddi oranda artış yaşanmıştır. Özellikle 

gıda sektöründe yaşanan fiyat artışı asgari ücretle ailesini geçindirmek zorunda 

olan insanları maddi ve manevi sıkıntılara sokmuştur.  

Soru 3. 

Pandemi tasarruf kelimesinin bize en uzak olduğu dönemi yaşıyoruz. Kısıtlamalar 

ve işsizlik yüzünden çalışamadığımız için tasarruf etmek maalesef pek mümkün 

değil. Aksine daha önce yaptığımız birikimleri (altın, döviz gibi) harcıyoruz. 

Pandemi sürecinden dolayı evde kalmak zorunda olduğumuz için gıda 

alışverişlerinde artış olması da bütçemizi ve tasarruf planlarımızı olumsuz yönde 

etkiledi. Pandemi süresinin belirsiz olması ve ekonomik açıdan zor durumda 

olmaları insanları tasarruf açısından tedbirli davranmaya yöneltiyor. 

Soru 4. 

Pandemi sürecinde neredeyse günün 24 saati evdeyiz. Yiyecek-içecek alışverişi, 

pazar alışverişi gibi temel ihtiyaçlarımızda ciddi oranda artış oldu. Bunun yanında 

kira, elektrik, doğalgaz, su faturası gibi kalemlerde artış meydana geldi. 

Çocukların eğitimine uzaktan devam etme kararıyla birlikte elektronik alet ve 

internet gibi giderlerinde de artış meydana geldi.  

Soru 5. 

Pandemi döneminde aylıklar işletmenin ve işverenin durumuna bağlı olarak bazen 

tam ve bazen de devlet desteğiyle birlikte ödendi. Pandemi döneminde devlet 

işletmelere destek olduğu halde bazı işletmelerde personeller maaşını ya hiç 

alamadı ya da eksik almak durumunda kaldı.  

Soru 6. 

Bu süreçte özellikle sosyal yaşantımızdan fedakârlık etmemiz gerekti diyebilirim. 
En basit örnek dışarıda rahatça gezip dolaşamadık. Düzenli olarak yaptığımız 

spordan, seyahatlerden, etkinliklerden ve hobilerimizden fedakârlık etmek 
durumunda kaldık. En büyük fedakârlığımız turizm bölgesinde yaşadığımız halde 

denize girememek oldu.  

 
Katılımcılara “COVID-19 süreci ve ekonomik etkileri hakkında ne 

düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. (K7, K13 ve K15) COVID-19 
dünyada yayılım gösteren en tehlikeli ve önlenmesi zor bir salgındır. K1-
K8 ve K11’e göre yabancı ve yerli turistin seyahat kısıtlamaları turizmi 

etkilemiş, işsizlik ve enflasyonda artış yaşanmıştır. 
Katılımcılara “COVID-19 sürecinde enflasyonun yükselmesi sizi ne 

derece de etkiledi?” sorusu yöneltilmiştir. K7-K10 fiyatların yükselmesi, 
(K1, K3 ve K5) ev ihtiyaçlarında sınırlama, (K12, K14, K16 ve K17) kira 
ve kredi ödemelerinde güçlüklerle karşılaştıklarını belirtmiştir. 

Katılımcılara “COVID-19 sürecinde tasarruflarınızda herhangi bir 
değişiklik oldu mu?” sorusu yöneltilmiştir. 17 kişi birikim (döviz, altın, TL) 

yapmak yerine şimdilerde birikimlerini kullandıkları yönünde fikir 
birliğine varmıştır. 

Katılımcılara “COVID-19 sürecinde hangi giderlerinizde artış meydana 

geldi?” sorusu yöneltilmiştir. 17 kişi giderlerin arttığı yönünde fikir 



1206 

birliğine varmıştır. K2, gıda, kira, elektrik, su, çocukların masraflarına artış 

olduğunu belirtmiştir. 
Katılımcılara “COVID-19 süreci boyunca aylıklarınız düzenli olarak 

yatırıldı mı?” sorusu yöneltilmiştir. (K1-K17) turizm sezonunda 
maaşlarının düzenli olarak yattığını belirtmiştir. K7 ve 16, dört aylık 

sezonda (Haziran-Eylül) maaşları otelin, 2 ay (Nisan-Mayıs) işletme ve 

devletin ortaklığıyla yatırıldığını ve mevsimlik çalıştıkları için 6 ay maaş 
almadığını belirtmiştir. 

Katılımcılara “COVID-19 süreci sizi nelerden fedakârlık etmenizi 

gerektirdi?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların hepsinin sosyal hayattan 

birçok fedakârlık yaptıkları yönünde fikir birliği vardır. K3 deniz, spor, aile 
ziyareti ve sinema, K2 seyahat, balık tutma gibi faaliyetleri örnek 

göstermiştir. 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

COVID-19’ Çin’in Vuhan eyaletinde başlamış Asya, Avrupa ve 
ABD’de vakaların görülmesiyle küresel krize dönüşmüştür. Ülkemizde ilk 
COVID-19 vakası 11 Mart 2020 görülmeye başlamıştır (Acar, 2020). 
Salgından etkilenen sektörlerin başında seyahat kısıtlaması, sanat ve spor 

etkinliklerinin iptali, müze, ören yeri, alış-veriş merkezlerinin kapatılması 
nedeniyle turizm sektörü gelmektedir. Sokağa çıkma yasağı, karantina gibi 

alınan tedbirler tüm sektörleri etkilemiş, kısıtlamalarla birlikte ekonomi 

durma noktasına gelmiştir (Eker ve diğ., 2022). 
Araştırmaya katılan otel mutfak çalışanlarının 11 erkek (%64,7) ve 6’sı 

(%35,3) kadındır. Çalışanların 11 evli (%64,7) ve 6’sı (%35,3) bekârdır. 

Çalışanların 8’i (%47) 22-30 yaş grubu, 6’sı (%35,3) 31-40 yaş grubu ve 

3’ü (%17,7) ise 41-49 yaş grubundadır. Yapılan görüşmede çalışanların 

çalışma garantisinin ortadan kalktığı, iş güvencesinin kalmadığı, işten 

çıkarmaların artmasıyla birlikte sosyal ve ekonomik hayatlarında 

zorlandıkları anlaşılmaktadır. Zengin vd. (2020) çalışmasında, bazı aşçıların 

işine son verildiğini ve çalışanların maaşlarında azalmaların olduğunu 
tespit etmiştir. Devletin çalışan ve işletmelere sağladığı destekler (kredi, 

kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı vb.) yeterli olmamıştır. Çalışanlar 

enflasyonun yükselmesinden dolayı ihtiyaçlarını alırken zorlandıklarını 

bunun yanında maaşlarını az almaları veya alamamalarından dolayı 

ellerindeki birikimlerini kullanmak zorunda kaldıkları ve birikim 

yapamadıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca COVID-19 pandemi sürecinin 

ortaya çıkmasını yanlış değerlendiren bazı mülk ve ev sahiplerinin yapmış 

oldukları kira artışları insanları zor duruma soktuğu ortaya çıkmıştır.  
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İnsanların ev kiraları, elektrik, doğalgaz, su vb. ihtiyaçlarının ödemesinde 

güçlük çektikleri ve çoğunun ödeyemediği anlaşılmaktadır. Otel mutfak 
çalışanlarının ekonomik ve sosyal yönden sıkıntılar çektiği ortaya 

çıkmıştır. Bu sonuçlar Özaltın (2020)’nın çalışmasıyla paralellik 

göstermektedir. 
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ÖZET 
Yelkenli teknelerle su üzerinde spor veya gezi amaçlı hareket etme olarak 

bilinen yelkencilik, elektronik/sanal dünyada özellikle yarışlar yönü ile ön 

plana çıkmakta ve yaygınlaşmaktadır. Yarışlar, uzman denizcilerden spor 

oyuncularına kadar her kesime hitap etmekte ve ilgili herkesin hem 
bilgilenmesini hem de yeni deneyimler yaşamasını sağlamaktadır. “e-
Yelken (elektronik yelken)” adı altında düzenlenen uluslararası etkinlikler, 
-diğer benzer elektronik spor (e-spor) etkinlikleri gibi- farklı ülkelerin 

insanlarına birbirini tanıma ve kültürel etkileşime girme imkânı sunmakta 

ve bu yönüyle ülkeleri birbirine yaklaştırmaktadır. Sanal dünyada başlayan 

ve gelişen hareketler, sonradan gerek spor organizasyonları gerek de 

turistik geziler olarak gerçek dünyaya taşınmakta veya taşınma olasılığına 

her zaman için sahip olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, dünya üzerinde 

gerçekleştirilen e-yelken etkinliklerine ve bu tarz etkinliklerin turizme 
etkilerine değinmektir. e-Yelken etkinliklerine katılanlarla yapılacak 

çalışmalar ile bu etkinliklerin turizm boyutuna sahip diğer etkinliklerle 
karşılaştırılması, e-yelkenin turizm sektörüne etkilerini somut olarak ortaya 
koymaya yarayacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Dünya Yelken Federasyonu, e-Spor, e-Yelken(cilik), 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, virtual regatta 
 
ABSTRACT 
Sailing that is known as moving on the surface of the water by sailboats 
with the intention of doing sport or travelling becomes prominent and 
popular in the electronic/virtual world especially from the aspect of races. 
The races address everyone from professional sailors to sports players and 
provide information and new experiences to anyone interested. The 
international events organized under the name of “e-sailing (electronic 
sailing)” -just like the similar electronic sports (e-sports) events- enable 
people from different countries to know each other and make cultural 
interaction; thus, these electronic events make countries closer. Activities 
starting and developing in the virtual world later move to the real world as 
sports organizations and/or touristic trips or have the possibility of moving 
at any time. The purpose of this study is to touch on e-sailing events in the 
world and the impacts of such events on tourism. The studies to be made 
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with the participants of e-sailing events and the comparison of e-sailing 
events with the other events that have a tourism dimension will reveal the 
impacts of e-sailing on the tourism sector concretely. 
Keywords: World Sailing, e-Sports, e-Sailing, International Olympic 
Committee, virtual regatta. 
 
1. GİRİŞ 

Bir tanıma göre “elektronik bir cihaz vasıtasıyla çevrim içi veya çevrim 
dışı ortamda gerek bireysel gerekse takım hâlinde katılım gösterilen her 

türlü aktiviteyi kapsar” (“Türkiye E-Spor Federasyonu”, t.y., para. 1) 
şeklinde ifade edilen e-sporun yaygın dallarından biri de yelken sporlarıdır. 

Bu bağlamda, “e-yelken(cilik) (e-sailing)” ve/veya “sanal yelken(cilik) 
(virtual sailing)” kavramları, internet üzerinden yapılan yelken(li) 
yarışlarına dayalı kavramlardır. 

e-Yelken, özellikle genç kullanıcılara hitap ederek denizci olsun 

olmasın yeni kullanıcıları sürekli olarak bünyesine katmayı 

hedeflemektedir. e-Yelken organizasyonlarına farklı ülkelerden 

katılımcılar arttıkça bu organizasyonlara dâhil olan ulusal ve uluslararası 

yelken federasyonlarının sayısı artmakta, böylece e-yelkencilik dünya 

üzerinde yaygınlaşmaktadır. Sanal yelkencilik etkinliklerine katılanların 

bazılarının bir süre sonra gerçek etkinliklere katılmaları da yelkenciliğin 

büyümesini ve gelişmesini sağlamaktadır. e-Yelken etkinliklerinin diğer 

bir yönü de COVID-19 salgını döneminde gerçekleştirilemeyen yelkencilik 
etkinliklerinin çevrim içi gerçekleştirilmesini ve böylece camianın 

birbiriyle iletişim hâlinde kalmasını sağlamış olmasıdır. 
e-Yelken ve diğer benzer sanal etkinliklerin ülkelerin tanıtımına 

yaptıkları katkılar, bu etkinliklere katılanların ve bu etkinlikleri 
izleyenlerin sanal olarak gördükleri yerleri gerçek hayatta ziyaret etmeleri 

ve/veya ziyaret etme olasılıkları (potansiyel talep) ve bu etkinliklerin 
finallerinin önceden belirlenen bir yerde canlı olarak gerçekleştirilmesi ile 

ortaya çıkan seyahat ve konaklamalar, bu etkinliklerin turizmle ilişkili 

tarafları olmaktadır. e-Yelken etkinlikleri hakkında bilgi vererek e-yelken 
ve turizmi ilişkilendiren bu çalışmada e-yelken etkinlikleri kapsamında 

turizm ve tanıtım alanlarında yapılabileceklere değinilmektedir. 
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. E-Yelken Yarışlarından Örnekler 

Yelken yarışları, yelkenli ve doğanın gücü arasındaki ilişkiyi 

yönetebilmek için belli becerilere sahip olmayı gerektirmektedir. Bu 
özellikler sanal dünyada da yakalanabilmekte ve yelkenli meraklılarının 

yelkencilik ekipmanları olmadan heyecana dâhil olmaları sağlanmaktadır. 
Yarış oyunlarındaki amaç, doğanın gücünü tablet, akıllı telefon vb. 
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cihazlarda kullanmaktan gelen heyecanı deneyimlemektir. Ücretsiz kayıt 

olunan yarışlar 24 saat oynanabilmekte ve özellikle şampiyonalarda gün 

içinde belli sürelerle sınırlı çoklu yarışlar söz konusu olmaktadır. 

Uluslararası ve ulusal boyutta gerçekleştirilen bu yarışlar, “inshore” yani 

kıyıya yakın ve “offshore” yani kıyıdan uzak tabir edilen 2 çeşitte 
olmaktadır. 

e-Yelken yarışlarının en popüler olanları arasında e-Yelken Dünya 

Şampiyonası [eSailing World Championship (eSWC)], e-Yelken Uluslar 
Kupası (eSailing Nations Cup) ve Olimpiyat Sanal Serileri [Olympic 
Virtual Series (OVS)] içindeki e-yelken yarışları gelmektedir. Bunlar gibi 
uluslararası etkinliklerin dışında Türkiye dâhil bazı ülkelerin yelken 
federasyonlarının öncülüğünde ulusal şampiyonalar düzenlenmekte, bu 

şampiyonaların finalistleri Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak 

kazanmakta, ayrıca yarışmacıların aldıkları puanlar ülkelerin dünya 

genelindeki puan sıralamasını belirlemektedir. Tüm bunlarla birlikte, yine 
Türkiye dâhil bazı ülkelerin yat ve yelken kulüpleri de düzenledikleri 

yarışlar ile e-yelkencilik etkinliklerinde yerini almıştır. 
e-Yelken yarışlarının yazılım ve uygulama kısmını gerçekleştiren 

Fransız Virtual Regatta (VR) şirketinin Olimpiyat Sanal Yelken 
Yarışlarının offshore ayağı ile Clipper RTW (Round the World), Fastnet, 
Ocean Race, Route du Rhum, Sydney Hobart Yacht Race, Transat Jacques 
Vabre, Vendée Globe ve daha başka yarışların sanal versiyonlarının 

oynanabildiği Offshore uygulamasına kayıtlı 1,5 milyon kullanıcı vardır ve 

uygulama üzerinden yılda 50 yarış düzenlenmektedir (“Virtual Regatta 
[VR]”, t.y.). Şirketin e-Yelken Dünya Şampiyonası, e-Yelken Uluslar 
Kupası ve Olimpiyat Sanal Yelken Yarışlarının inshore serileri ile 
America’s Cup ve Star Sailors League gibi yarışların sanal versiyonlarının 

oynanabildiği Inshore uygulamasına (“Google Play”, 2022) ise 700.000 
kullanıcı kayıtlıdır ve uygulama üzerinden yılda 200.000 yarış 

düzenlenmektedir (“VR”, t.y.). 
 
2.1.1. e-Yelken Dünya Şampiyonası 

Dünya Yelken Federasyonu [World Sailing (WS)] ve VR şirketinin iş 

birliği ile organize edilen bu şampiyona, VR Inshore (VRI) uygulaması 

indirilerek dâhil olunan ve ilki 2018 yılında gerçekleştirilen yıllık bir 
organizasyondur. 2018 yılının mayıs ayında başlanan ilk şampiyonaya 74 

ülkeden 170.000 oyuncu katılmış (“World Sailing [WS]”, t.y.) ve bu ilk 

şampiyonaya Türkiye’den katılan Kaan MAZLUMCA Sarasota’da 

(Florida, ABD) gerçekleştirilen canlı final yarışı sonrası 4’üncülüğü elde 

etmiştir (“Türkiye Yelken Federasyonu [TYF]”, 2020). 
Şampiyonanın 2022 yılında gerçekleştirilen 5’incisi 3 sezona ayrılmış 

ve 1’inci sezonun ilk yarışı 12 Şubat 2022 tarihinde İspanya Cádiz 
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Körfezi’nden (sanal) başlatılmıştır. Sezon finalleri, playofflar, çeyrek ve 

yarı final yarışları sonrası gerçekleşen canlı final yarışında finale kalan 10 
oyuncu 10.000 USD ödülü paylaşmaktadır. WS, finale katılan 10 oyuncuya 

ekonomi sınıfı uçak bileti ve standart oda konaklaması sunmakta ve 
oyuncuların makul ölçüde yeme-içme ve şehir içi seyahat giderlerini 

karşılamaktadır (WS, 2022, 23 Şubat, s. 2). Şampiyonada mücadelelerin 

çoğu 72 saat sürmekte, her oyuncu en az 12 defa denize açılmak (yarışa 

başlamak) durumunda kalmakta, 12 oyuncu aynı anda yarışmakta ve 

haftada en fazla 1 yarış olmaktadır (“VR”, 2022, 24 Şubat). 
WS Sanal Yelkencilik Kuralları tarafından yönetilen şampiyona, gerçek 

dünyanın kuralları ve sporu yöneten formatlar ile yakından benzerlik 

göstermektedir (“WS”, t.y.). Bu bağlamda, yarışla ilgili kurallara ve sürece 
Yarış Bildirimi (Notice of Race) (WS, 2022, 23 Şubat) dokümanında yer 
verilmişken oyunun adil yürütülebilmesi için oyunculardan gelecek şikâyet 

ve tavsiyeleri almaya yönelik bir de Danışma Paneli (Advisory Panel) (WS 
ve VR, t.y.-a) oluşturulmuştur. Hangi ihlallere hangi cezaların verileceği 

ise Ceza Rehberi’nde (Penalty Guidelines) belirtilmiştir (WS ve VR, t.y.-
b). 
 
2.1.2. e-Yelken Uluslar Kupası 

WS ve VR şirketi, e-Yelken Uluslar Kupası’nı 2020 yılında hayata 

geçirmiştir. Ulusal düzeyde e-yelken şampiyonası düzenlemiş ülkelere açık 

olan bu yıllık organizasyonda ulusal takımlar grup karşılaşmalarına 

katılmakta ve kupa için mücadele etmektedir (“WS”, t.y.). Türkiye, bu 

yarışa ilk olarak toplamda 15 ülkenin katıldığı ve finalde önceki yılın 

şampiyonu İngiltere’yi geçen Fransa’nın şampiyon olduğu 2021 yılında 

katılmıştır (“WS”, 2021). 
Başlama tarihi 3 Ekim (“VR”, 2022, 23 Eylül) olan 2022 yılındaki 

organizasyon için üye ulusal otoriteler (örneğin federasyonlar) yarışa takım 

kaydetmeye yetkilidir. Ulusal otoritelerin yaş kısıtlaması olmadıkça yarışa 
katılmak için herhangi bir yaş kısıtlaması bulunmamaktadır. Ulusal 
otoritelerin temsilcisi olan oyuncuların kimlik teyidi için pasaport 

bildiriminde bulunması gerekmektedir. Bu bilgiler ile takım ölçütleri, 

yarışın formatı, yarış takvimi, yarış tekneleri, puanlama ve davranış 

kuralları gibi ilgili tüm bilgilere Yarış Bildirimi (Notice of Race) 

belgesinden ulaşılabilmektedir (WS, 2022, 31 Mart). 

2.1.3. Olimpiyat Sanal Serileri 
Uluslararası Olimpiyat Komitesinin [International Olympic Committee 

(IOC)] 2021 yılında uluslararası spor federasyonları ve oyun üreticileri ile 
iş birliği yaparak başlattığı Olimpiyat Sanal Serileri; beyzbol, bisiklet, 
kürek, motor sporları ve yelken olmak üzere 5 elektronik spor dalından 
oluşmaktadır. Uluslararası spor federasyonları, serilerde kendileriyle ilgili 
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spor dalının kapsayıcılığını en üst düzeyde sunma görevini üstlenmişken 
oyun üreticisi şirketler de insanların serilere katılımı ve serilerin işletilmesi 
görevlerini üstlenmiştir (“International Olympic Committee [IOC]”, 2021). 

2021 yılında gerçekleştirilen organizasyona 100’ü aşkın ülkeden 
yaklaşık 250.000 kişi katılmış ve “olympics.com” internet sitesinden 
750.000 video görüntülemesi gerçekleşmiştir (Cohen, 2021). 20 Mayıs-23 
Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen yelkenli yarışlarının 

inshore ayağındaki Laser (ILCA) yelkenli kategorisinin 25 Mayıs’taki 

finalinde Türkiye’den yarışan Kaan MAZLUMCA 1’inciliği elde etmiştir 

(Palar, 2021). 
Olimpiyat Sanal Serileri, 15 tavsiyeden oluşan Olimpiyat Gündemi 

2020+5 metninin 9’uncu tavsiyesi olan “sanal sporların gelişimini teşvik 

etmek ve video oyun topluluklarıyla daha fazla ilişkiler kurmak” (IOC, t.y., 
s. 21) ifadesi ile uyumludur. Bu oyunlarla olimpiyat tecrübesi yaşatılarak 
insanların sanal sporlara katılımının artması beklenmekte ve insanları 

özellikle de gençleri spora çekmek ve olimpiyat değerlerini insanlara 

aşılamak amaçlanmaktadır. Federasyonlardan gelecek teklifler ile 
yapılacak fizibilite çalışmaları sonrası yeni spor dalları sanal olimpiyatlara 
dâhil olabilecektir (IOC, t.y., s. 22). 
 
2.2. E-Yelken ve Turizm 

e-Yelken ve turizm ilişkisinin bir boyutu, elektronik etkinliklere katılan 

ve/veya bu etkinlikleri izleyenlerde sanal olarak geçtikleri yerleri gerçek 

hayatta gezip görme isteği uyanabilmesi ve bu kişilerin o yerleri ziyaret 
edebilmesidir. Ayrıca, yine bu katılımcılardan bazıları sanal olarak yaptığı 

spor etkinliğine gerçek hayatta da yönelebilmektedir. Bu kişiler de yaptığı 
spor ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası organizasyonlara katıldığında aynı 

zamanda birer spor turisti olmaktadır. Bu özellikleri ile e-yelken dâhil tüm 

e-spor etkinlikleri, sanal dünyadan gerçek dünyaya turist ve sporcu 

kazandırmaktadır. 
Tanıtım ve pazarlama, turizmin olmazsa olmazları arasındadır. Antigua 

ve Barbuda, yaptığı bazı çalışmalarla e-yelken etkinlikleri ile yapılabilecek 

tanıtım ve pazarlama stratejilerine güzel bir örnek teşkil etmiştir. Bu ülke, 

Antigua Yelken Haftası’nı COVID-19’a rağmen canlı tutmak ve yaşatmak 

için 2021 yılındaki e-Yelken Ulusal Şampiyonası’nı söz konusu haftaya 

dâhil etmiş ve aynı zamanda e-Yelken Dünya Şampiyonası’nın bir parçası 

yapmıştır. Bu organizasyonda ülkenin turizm bakanlığı, turizm otoritesi ve 

yelken birliği birlikte çalışmış ve bu birliktelik neticesinde ülkenin e-
Yelken Dünya Şampiyonası’ndaki yelkenlilerine Antigua Yelken Haftası 

ile Antigua ve Barbuda Turizm Otoritesinin logosu (Şekil 1) konmuştur 

(Martin, 2021). 
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Şekil 1. Antigua ve Barbuda Turizm Otoritesinin Logosu. 

 
Kaynak: https://visitantiguabarbuda.com/. Telif hakkı Antigua ve Barbuda Turizm 
Otoritesine aittir. 

 
e-Yelken dâhil e-spor şampiyonalarının özellikle finalleri önceden 

belirlenen bir yerde canlı olarak gerçekleştirilmektedir. Canlı e-spor 
müsabakalarının yapıldığı ülkeler olarak ABD, Çin, Güney Kore, Japonya 

ve Fransa başı çekmektedir. 2005 yılında gerçekleştirilen Cyberathlete 
Professional League (CPL) World Tour adlı etkinliğin İstanbul durağı 

Türkiye’deki ilk e-spor etkinliği olmuştur (Çavuş, 2020, s. 240). Binlerce 
insanın izleyici olarak katıldığı, şampiyon oyunculara yer yer milyon 

dolarlara (USD) varan ödüllerin dağıtıldığı ve Türkiye’nin de zaman zaman 

dâhil olduğu bu tip organizasyonlar (Aktuna ve Ünlüönen, 2017, s. 6-7; 
Çavuş, 2020, s. 239-241), hiç şüphesiz ekonomi ve turizm boyutuna 
sahiptir. 

Literatürde e-sporun yeterli fiziksel ve zihinsel çaba barındırmadığı gibi 

bazı hususlardan dolayı gerçek anlamda bir spor olmadığını belirten 

çalışmaların (Hallman ve Giel, 2018; Parry, 2019) yanı sıra e-sporu bir spor 
dalı olarak gören ve bu yönleriyle inceleyen çalışmalara (Aktuna ve 

Ünlüönen, 2017; Cunningham ve diğerleri, 2018; Göktaş, 2019; Hamari ve 
Sjöblom, 2017; Holden, Kaburakis ve Rodenberg, 2017; Jenny, Manning, 
Keiper ve Olrich, 2017; Özsoy ve Kalafat Çat, 2018; Witkowski, 2012) da 
rastlanmaktadır. e-Spor, alternatif bir spor dalı olarak kabul gördükçe e-
spor turizmi de alternatif bir turizm çeşidi olarak kabul görmekte (Aktuna 

ve Ünlüönen, 2017; Çavuş, 2020; Çetin ve Coşkuner, 2021; Dilek, 2019; 
Yenişehirlioğlu, Erdoğan, Şahin ve Ulama, 2018) ve literatürde çeşitli 

tanımlarına yer verilmektedir (Aktuna ve Ünlüönen, 2017, s. 6; Bayram, 

2018, s. 20). Tüm bu yönleriyle e-spor etkinlikleri; ekonomi, tanıtım ve 
turizm açısından önemli ve dikkate değer etkinliklerdir. 

 
3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

e-Yelkencilik etkinliklerinin ülkelerin tanıtımına katkı yaptığı şüphesiz 

bir gerçektir. Bu bağlamda, özellikle uluslararası etkinliklerde ülke 

adlarının yer alması ve farklı ülkelerden katılımcıların birbirleri ile 

etkileşimleri ülkelerin tanıtımlarına katkı yapmaktadır. Türkiye de gerek 

bireysel yarışmacılar gerek de takım olarak aktif biçimde e-yelken 
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etkinliklerinin içinde yer almakta, bu durum da ülkenin tanıtımına katkı 

yapmaktadır. 
Bu çalışmada özellikle Türkiye’den yarışmacıların bireysel olarak 

katıldığı e-yelken yarışları ile Türkiye’nin takım olarak katıldığı e-yelken 
yarışlarının kayıtları ilgili platformlardan izlenmiştir. Söz konusu 
yarışlarda fon olarak ABD-Newport, Rhode Island ve San Francisco, 
Kaliforniya (Şekil 2), Almanya-Kiel, Avustralya-Sidney, BAE-Dubai, 
Barbados, Bermuda, Birleşik Krallık-Plymouth ve Portsmouth, Brezilya-
Rio de Janeiro, Danimarka-Aarhus, Fransa-Marsilya ve Saint-Tropez, 
İspanya-Cádiz ve Palma de Mallorca, İtalya-Taranto ve Trieste, Sardinya-
Cagliari ve Yeni Zelanda-Auckland gibi yerlerin kullanıldığı ve bu 
yerlerdeki anıtsal yapıların özellikle vurgulandığı görülmüştür. Bu 
bağlamda, sahip olduğu tarihî ve anıtsal yapılarla öne çıkan bir şehir olan 

İstanbul’un Türkiye’den bir yer olarak sanal yarışların fonlarına eklenmesi 
hem Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayacak hem de yarışlar için yeni bir 

mekân kazanımı olacaktır. 

Şekil 2. San Francisco’daki Golden Gate (Altın Kapı) Köprüsü’nün Sanal Yarışlarda 

Fondaki Görünümü. 

 
Kaynak: “VR”, 2022, 24 Şubat. Telif hakkı Virtual Regatta şirketine aittir. 

 
Türkiye’de bazı üniversitelerde e-yelken yarışlarına katılan yelken ve 

denizcilik kulüpleri mevcuttur. Üniversitelerde e-yelken ve e-spor 
faaliyetlerine yönelik öğrenci topluluklarının kurulması ve sayılarının 

artması, ülkede e-sporun özellikle gençler arasında tanınmasını ve 

yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Bu topluluklarda turizm fakültesi 

öğrencilerinin yer alması ve bu öğrencilerin uygun altyapıya sahip yerlerde 

canlı turnuva finallerinin organize edilmesi için çalışmalar yapması da 
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turizm sektörünün gelişmesini sağlayacaktır. Ayrıca, bu organizasyonlarda 

konferans, panel vb. etkinliklere yer verilmesi, ilgililerin konuyla ilgili 
bilgilenmesine ve e-yelkene yeni katılımcıların dâhil olmasına imkân 
verecektir. 

e-Spor etkinliklerinin etkinliklere katılanların destinasyon seçiminde 

etkili olduğu 2019 yılında Barselona’da gerçekleştirilen İber Kupası 

(League of Legends Iberian Cup) e-spor etkinliğinin turizme etkilerini 
analiz etmek için yapılan bir çalışmada ortaya konmuştur. Bu bağlamda, 

söz konusu etkinliğe katılan 390 kişi ile yapılan çalışmada katılımcıların 

gelecekte Barselona’ya tekrar geri gelme niyetinde oldukları ortaya 

çıkmıştır (Vegara-Ferri, Ibáñez-Ortega, Carboneros, López-Gullón ve 

Angosto, 2020). Türkiye’de özellikle turistik altyapı ve üstyapıya sahip 

yerlerde e-yelken turnuvalarının final organizasyonlarının düzenlenmesi, 
e-spor katılımcılarının sonradan ülkeyi turist olarak ziyaret etmesine vesile 
olabilir. 

İçinde bulunduğumuz aşamada e-spor etkinliklerinin ülkelere gelir, 

tanıtım imkânı ve turizm hareketliliği sağlamada gerçek hayattaki spor 

etkinlikleri oranında katkısı olduğunu söylemek mümkün olmasa da e-spor 
etkinliklerinin artmasına ve gelişmesine bağlı olarak bu etkinliklerin 

gerçek hayata etkileri de artmakta ve gelişmektedir. Bununla birlikte, yerel 
kapsamlı spor etkinlikleri ile konser ve festival gibi yine daha yerel, bir 
parça da bölgesel etkinliklerle kıyaslandığında e-spor etkinliklerinin 
tanıtım imkânı, turizm hareketliliği ve ekonomik katkı sağlamada daha 
etkili olduğu söylenebilir. e-Spor etkinliklerine yönelik artan ilgi, e-spor 
turizminin gelişmesine katkı sağlayacak; bu bağlamda, e-yelken de etkili 
bir e-spor dalı olarak tanıtım, turizm ve ekonomi anlamında katkı 

sunacaktır. 
Genelde e-spor, bu çalışmanın özelinde ise e-yelken, sahip olduğu 

ekonomi ve turizm boyutları ile araştırmaya açık alanlardır. e-Yelken 
etkinliklerine -hem oyuncu hem de izleyici olarak- katılanların kaçının 

sanal olarak geçip gördükleri yerleri sonradan gerçekte de gezip gördükleri 

ve/veya gezip görmeyi istedikleri, e-yelken katılımcılarının yaptıkları 
turizm harcamaları ve destinasyon tercihleri gibi başlıca hususlarda 

yapılacak araştırmalar, e-yelkenin turizm sektörüne etkilerini somut olarak 
ortaya koymaya yarayacaktır. Bu bağlamda, e-yelken oyuncularının 

kullandığı “Discord” adlı platform üzerinden katılımcılarla iletişime geçme 

şansı bulunmaktadır. Bununla birlikte, e-yelken ile konser, festival vb. 
diğer bazı etkinliklerin turizm ve ekonomi anlamında ortaya koyduğu 

etkilerin karşılaştırılması da bu alanda yapılabilecek diğer bir araştırmadır. 
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin süpermarkete gitme ve süpermarketten 

alışveriş yapma davranışlarının rekreasyon faaliyetleri kapsamında 

değerlendirilmesine ilişkin bir inceleme yapmaktır. Bu amaç 

doğrultusunda nicel araştırma yönteminden faydalanılmış ve öncelikle 

ilgili literatürdeki çalışmalardan, tüketicilerin rekreatif faaliyetlerde 
bulunma nedenleri temel alınarak bir madde havuzu oluşturulmuştur. 

Oluşturulan maddeler uzman görüşleri sonrasında soru formuna dâhil 
edilerek veri toplama sürecine başlanmıştır. Veriler amaçlı örneklem 

tekniği ile çevrimiçi ortamda 152 kişiden toplanmıştır. Elde edilen verilerin 

demografik kısmı için nicel betimsel istatistik tekniklerinden, 23 ifadeden 
oluşan likert kısım için ise Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA)’nden 
yararlanılmıştır. Nicel betimsel istatistik teknikleri (frekans ve yüzde) ile 
katılımcıların demografik özelliklerinin yanı sıra, en fazla tercih ettikleri 
süpermarketler, süpermarkette ne kadar zaman geçirdikleri ve harcama 
miktarları ile süpermarkete hangi sıklıkta gittikleri bulgulanmıştır. AFA 

sonucunda ise tüketicilerin süpermarketteki rekreatif alışveriş davranışları 
“motivasyon” ve ekonomi” olmak üzere iki boyut altında toplanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, rekreatif alışveriş, boş zaman 
değerlendirme, tüketici davranışı, süpermarket. 
 

A RESEARCH ON THE EVALUATION OF SUPERMARKETS 
AS A NEW RECREATIONAL AREA 

 
ABSTRACT 
The aim of this study is to examine the evaluation of consumers’ behavior 
of going to the supermarket and shopping from the supermarket within the 
scope of recreational activities. For the aim of this study, quantitative 
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research method was used. First of all, all related items are gathered 
together based on the reasons that consumers engage in recreational 
activities from the studies in the relevant literature. The data collection 
process was started after the last version of the scale was included in the 
questionnaire after expert opinions, The data were collected online from 
152 people with the purposive sampling method. Quantitative descriptive 
statistics techniques were used for the demographic scale of the data 
obtained, and Exploratory Factor Analysis (EFA) was used for the 23-item 
Likert scale. Quantitative descriptive statistical techniques (frequencies 
and percentages) and demographic characteristics of the participants, as 
well as the supermarkets they prefer the most, how much time they spend 
in the supermarket, the amount of spending, and how often they go to the 
supermarket, were found. As a result of the EFA, the recreational shopping 
behaviors of consumers in the supermarket were categorized under two 
dimensions “motivation” and "economy". 
Keywords: Recreation, recreational shopping, evaluating leisure time, 
consumer behavior, supermarket. 
 
1.GİRİŞ 

Günümüzde tüketiciler yalnızca düşük fiyatlı ürün ve çeşit arayan 

rasyonel tüketici (Arnould ve Reynolds, 2003) modelinden; alışveriş 

yaptıkları yerde eğlenmek, zevk ve keyif almak isteyen tüketici modeline 

dönüşmüşlerdir. Tüketicilerin alışveriş yaptığı yerler de son dönem 

tüketicisinin bu istek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek faaliyetlere 

yönelmişlerdir. Değişime giden bu alışveriş mekânlarından biri de 

tüketiciler tarafından yoğun bir şekilde talep edilen ve gün geçtikçe sayıları 

artan süpermarketlerdir. Süpermarketler artık, yalnızca çeşitli ürünlerin 

satıldığı mekânlar olmaktan çıkmış ve tüketicilere günlük yaşamlarından 

uzaklaşarak boş zamanlarını değerlendirebilecekleri alanlar sunmaya 

başlamıştır. Başka bir deyişle süpermarketler, alışveriş hizmetinin yanı 

sıra, insanlara farklı imkânlar (sosyallik, deneyim, kafe ve yiyecek-içecek 

hizmetleri gibi) sunan rekreatif alanlar haline gelmiştir.  
Süpermarketler bulundukları şehirlerde ekonomiye ve istihdama katkısı 

olan perakendecilerdir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde süpermarket genel 

bir ifade ile “büyük mağaza” şeklinde açıklanmıştır (TDK, 2022). Oxford 
Languages sözlüğü ise süpermarketi, “her türlü tüketim maddelerinin, 

özellikle paketlenmiş ya da açık yiyecek maddelerinin, mutfak ve temizlik 

gereçlerinin vb. satıldığı, alıcının istediği malı kendi eliyle seçerek aldığı 

büyük mağaza” olarak tanımlanmaktadır (Oxford Languages, 2022). Başka 

bir tanımda süpermarket, yüksek gelirli ülkelerdeki hanehalkının gıda arz 

kaynakları olarak ifade edilmiştir (Jenneson vd., 2022). Uluslararası Self 

Servis Organizasyonu’na göre ise süpermarket, temel olarak çabuk 
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bozulabilir, gıda maddeleri de dâhil olmak üzere bakkaliye ürünleri satan 

ve toplam satışlarının en fazla üçte biri kadar gıda dışı ürünler olan self 

servis ya da bölümlü, en az 400 metre kare satış alanı olan mağazalardır 

(Taşkın, 1999). İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan 

ve somut ürünlerin satışı yapılan süpermarketler, tüketicilere her geçen gün 

daha farklı mal ve hizmet sunmaktadır. Farklılaştırılmış ürün 

sunulmasındaki amaç, tüketicinin süpermarkette geçirdiği süreyi artırarak 
daha fazla kâr elde edilmesini sağlamaktır. Tüketim sürecinin süresini 

uzatmak için süpermarketler çeşitli etkinlikler, özel günlerde indirimler, 

farklı yaş gruplarına hitap eden reyonlar, reklam ve tanıtımlar yapmakta ve 

tüketicilere boş zamanı değerlendirme olanakları sunmaya çabalamaktadır. 
Zaman darlığı, nüfus artışı ve COVID-19 pandemisinde yaşanan tam 

kapanma ve kısıtlamalardan kaynaklı olumsuzluklar nedeniyle 

süpermarketler boş zaman değerlendirmede gerekli olabilecek alternatifleri 

tüketicilerine sunmaya başlamışlardır. Bu dönemde çoğu ihtiyaç 

süpermarketlerden karşılanırken, tüketiciler boş zamanlarını 

değerlendirmek amacıyla süpermarketlerdeki reyonları gezme ve aktüel 
ürünleri takip etme gibi rekreatif alışveriş faaliyetlerinde bulunmuşlardır. 

Pandemi dışında da süpermarketler artık insanların herhangi bir satın alma 

gerçekleştirmeden yalnızca indirimli ürünleri görmek için bile gittiği yerler 

haline gelmiştir. Özellikle çocuklu aileler süpermarketlerin sağladığı 

imkânlardan faydalanma ihtiyacı hissetmektedir. Süpermarketlerde yer 

alan çocuklara yönelik ürünler hem çocuklara hem de ebeveynlerine hitap 

etmektedir (Argan, 2007).  
Rekreasyon ve boş zaman alanları ile ilgili daha önce yapılan 

çalışmalara (Yıldırım, Kuvetli ve Kıran, 2022; Bäckström, 2016; 
Rajagopal, 2006; Guiry, 1999) bakıldığında süpermarketlerin rekreasyon 

alanları olarak değerlendirilmediği dolayısıyla da süpermarket 
alışverişlerinin rekreatif bir faaliyet olarak ele alınmadığı görülmüştür. 

Ancak 2019 yılında başlayan ve hala etkisi devam eden COVID-19 
pandemisi ile süpermarketlerin de bir rekreasyon mekânı olabileceğine 

dünyadaki tüm insanlar şahit olmuştur. Bu durumdan hareketle bu 
çalışmanın amacı, tüketicilerin süpermarkete gitme ve süpermarketten 

alışveriş yapma davranışlarının rekreasyon faaliyetleri kapsamında 

değerlendirilmesine ilişkin bir inceleme yapmaktır. Rekreasyon 
literatürüne yeni bir rekreatif alan incelemesi kazandırmak ise çalışmanın 

önemini oluşturmaktadır. 
 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Alışverişin rekreatif bir etkinlik olduğunu ilk ortaya atan yazarlardan 

Bellenger ve Korgaonkar (1980), insanların satın alma faaliyetini 

gerçekleştirmeseler de alışveriş deneyiminin kendisinin rekreatif bir 
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faaliyet olarak kabul edilmesi gerektiğinden bahsetmişlerdir (Eastlick vd., 
1998). Daha sonra gerçekleştirilen çalışmalarda, alışverişin yoğun olarak 

yapıldığı mağazalar ve alışveriş merkezleri odak noktaları haline gelmiştir. 

Süpermarketler de alışveriş yapılan yerlerden biri olmasına rağmen, ilgili 
literatürde rekreasyon alanları olarak değerlendirilmemiştir. Bu nedenle 

literatürde süpermarketlerin birer rekreasyon alanları oldukları ya da 

süpermarkete gitmenin ve süpermarketten alışveriş yapmanın rekreatif bir 

etkinlik olduğuna dair yapılan herhangi bir çalışmaya rastlanamamıştır. 

Ancak gerek pandemi dönemindeki kapanma ve kısıtlamalar, gerekse 
süpermarketlerin günümüzdeki dönüşümü göz önüne alındığında bu 

marketlerin artık birer rekreasyon alanı oldukları ve süpermarketlerde 

yapılan alışverişlerin de rekreatif bir faaliyet olduğu ifade edilebilir. 
Boş zaman aktivitesi olan rekreatif alışveriş (Ohanian ve Taschian, 

1992) genel anlamda, satın alma potansiyeli olan bir kişinin tüketime 

yönelik sergilediği davranış olarak ifade edilmektedir (Lehtonen ve 
Maenpaa, 1997). Bu tanımdan rekreatif alışverişin her zaman satın alma ile 

sonuçlanmadığı ve tüketicileri rekreatif alışverişe yönlendiren başka 

nedenlerin de olduğu anlaşılmaktadır. Tüketicileri rekreatif alışverişe 

yönlendiren çok sayıda unsur bulunmaktadır. Bunlardan biri, duygusal 
tatmin amacıyla tüketicilerin ihtiyacı olmayan ürünleri satın almasıdır 
(Danziger, 2006). Bir diğeri tüketicilerin rekreatif alışverişten elde ettiği 

faydadır. Ho (2008) rekreatif faaliyetlerden elde edilen faydayı; fiziksel 
(fiziksel aktiviteler vb.), psikolojik (stresten uzaklaşmak, özgür hissetmek, 
gezmek gibi) ve sosyal (sosyalleşmek, aile ile zaman geçirmek gibi) olmak 
üzere üç boyutta ele almıştır. Guiry (1999) ise rekreatif alışverişin planlı, 

plansız ve ruh haline göre gerçekleştiğini belirtmiştir. Bu kapsamda planlı 

alışverişlerde tüketici, ihtiyacı olan ürünü almak amacıyla rekreatif 

alışveriş faaliyetini gerçekleştirmekte, plansız alışverişlerde aklında 

olmayan bir ürünü satın almakta, ruh haline göre ise kendini kötü 

hissettiğinde bu durumdan kurtulma amacıyla alışveriş yapmaktadır.  
Tüketicilerin rekreatif alışverişe katılımını etkileyen bir diğer unsur 

ekonomik durumdur (Torkildsen, 1999). Nitekim Şimşek, Ergül ve Yüksel 

(2015) de yapmış oldukları bir çalışmada ekonomik durumun uygun 
olmasının rekreatif etkinliklere katılımı olumlu yönde etkileyeceği 
sonucuna ulaşmışlardır. Ekonomi unsuru, satın alma davranışı üzerinde 

oldukça etkili bir boyut olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle 
süpermarketlerdeki fiyatlar da tüketicinin satın alma davranışı üzerinde 
oldukça büyük bir rol oynamaktadır. Öyle ki süpermarket tüketicilerini 

sınıflandıran bir çalışmada (Jayasankaraprasad ve Kathyayani, 2014) 
ortaya çıkan tüketici türlerinden ikisi promosyoncu tüketici ve ekonomik 
tüketicidir. Süpermarketlerin tüketicilere ekonomik mal ve hizmetler 
sunmak için gerçekleştirdikleri uygulamalarla (indirim ve promosyon gibi) 
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ilgili yapılan başka çalışmalar (Helmi ve Sudarma, 2020; Hasan ve Mishra, 
2015; Van der Heijden ve Vink, 2013) da bulunmaktadır. 

Tüketicilerin süpermarketlere rekreatif alışveriş ya da rekreasyon 
faaliyeti gerçekleştirme kapsamında gidip gitmediği literatürde 

tartışılmamış olmasına karşın süpermarketler, tüketici davranışı alanında 

üzerinde oldukça durulan alanlardan biridir. Bu kapsamda yapılan 

çalışmalarda (Camargo vd., 2020; Terblanche, 2018; O’Brien vd., 2015; 

Pechey ve Monsivais, 2015) tüketicilerin gıda seçimi, seçilen ürünlerin 

sayısı ve türü, harcanan para ve ürün fiyatlarına verilen tüketici tepkileri, 
promosyonlar, sağlıklı ürün seçimi ve raflardaki teşhir seçenekleri 
araştırılmıştır. Pandemi ile birlikte oldukça öne çıkan süpermarketler bu 
bağlamda da incelenmiştir. Coşansu vd. (2022), pandemi sürecinde 

restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelerin sınırlı süre ve kapsamda hizmet 
vermeleri ya da kapanmalarından dolayı gıda temininin marketlere 

kaydığını belirterek, salgın öncesinde %50 olan marketten gıda temini 

oranının, salgın döneminde %100’e ulaştığını ifade etmişlerdir. 
Araştırmacıların gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda da bireylerin gıda 

satın almada ilk tercihlerinin %73,9 oranıyla süpermarketler olduğu, bunu 

da sırasıyla bakkal/yerel market ve pazarın takip ettiği ortaya çıkarılmıştır. 
Bu araştırmalara ek olarak, süpermarketlerin pandemi sonrası da sürekli 

gidilen bir alan olması nedeniyle tüketicilerin süpermarketten gıda satın 

alma dışındaki davranışlarının da incelenmesi gerekmektedir. 
 

3. YÖNTEM 
Çalışmada nicel araştırma yönteminden faydalanılmıştır. Veri ölçme 

aracı olarak soru formu kullanılmıştır. Soru formunun oluşturulmasında 

Akgül, Ertüzün ve Karaküçük’ün (2018), Türkçeye uyarladığı Rekreasyon 

Fayda Ölçeği (Ho, 2008) ve Guiot ve Roux’un çalışmalarındaki ölçek 

(2010) maddelerinden faydalanılmıştır. Bu maddeler araştırmanın amacı 

doğrultusunda süpermarket alışverişlerinin rekreasyonel faaliyet 

kapsamında değerlendirilmesine yönelik olarak uyarlanmıştır. Uyarlanan 

bu ifadeler gastronomi, rekreasyon ve pazarlama alanlarında uzman olan 

ikişer kişiye sunularak, toplamda altı kişiden uzman görüşü alınmıştır. 

Uzman görüşü sürecinde soru formu maddeleri açıklık, anlaşılırlık, ilişkili 

oldukları boyut ve işlev bakımından incelenerek soru formuna son şekli 

verilmiştir. Son halini alan soru formunda yer alan 23 ifade, 5’li Likert Tipi 

ölçek ile derecelendirilmiştir. Soru formu aracılığıyla toplanan veriler, 
amaçlı örnekleme tekniğiyle 07.09.2021-14.10.2021 tarihleri arasında 152 

kişiden, Internet ortamında toplanmıştır. Elde edilen verilere Açıklayıcı 

Faktör Analizi (AFA) uygulanmıştır. AFA için SPSS 24.0 programından 
yararlanılmış ve 17 ifade motivasyon boyutunda, altı ifade ise ekonomi 

boyutunda yer almıştır. 
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4. BULGULAR  
Çalışmadan elde edilen veriler, nicel analiz tekniklerinden 

yararlanılarak çözümlenmiştir. Bu kapsamda, üç kısımdan oluşan anket 

formunun ilk iki kısmını oluşturan ve katılımcıların demografik özellikleri 
ve süpermarket ile ilgili alışkanlıklarını belirlemek amacıyla sorulan 
sorulara verilen yanıtlar, nicel betimsel istatistik teknikleri (frekans ve 
yüzde) aracılığıyla analiz edilmiştir. Anket formunun son kısmında yer alan 

süpermarketlerin rekreasyon alanları kapsamında değerlendirilmesine 

ilişkin ifadelere ise AFA uygulanmıştır. Buna göre katılımcıların 

demografik özelliklerine ilişkin bilgiler, Tablo 1’de verilmiştir. Tablodan 
da görüldüğü üzere katılımcıların çoğunu (%51,3), 30-39 yaş aralığındaki 

bireyler oluşturmuştur. Kadın katılımcı sayısı, erkeklerin yaklaşık iki 

katına tekabül etmektedir.  Çalışmaya katılanların yarısı lisans 

mezunuyken, yarısından fazlası (%57,2) kamuda çalışmaktadır. 
Katılımcıların %39,5’inin gelirleri 8000 TL üzerindedir. Evli olanların 

sayısının, bekârların üç katını oluşturduğu katılımcıların 70,4’ünün çocuğu 

vardır. 
 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 
N=152 f (%)   f (%) 

Yaş    Çalışma Durumu   
18-29 20 13,2  Kamu 87 57,2 
30-39 78 51,3  Özel Sektör 22 14,5 
40-49 26 17,1  Kendi işimi yapıyorum 15 9,9 
50-59 25 16,4  Öğrenci 2 1,3 

60 ve üzeri 3 2,0  Çalışmıyorum/İşsizim 26 17,1 
Cinsiyet    Gelir Durumu   

Kadın 101 66,4  0-2000 TL 6 3,9 
Erkek 51 33,6  2001-4000 TL 20 13,2 

Eğitim Durumu    4001-6000 TL 30 19,7 
İlkokul 2 1,3  6001- 8000 TL 36 23,7 

Ortaokul 1 ,7  8000 TL üzeri 60 39,5 
Lise 29 19,1  Medeni Durum   

Ön Lisans 17 11,2  Evli 117 77,0 
Lisans 76 50,0  Bekâr 35 23,0 

Yüksek Lisans 14 9,2  Çocuk   
Doktora 13 8,6  Evet 107 70,4 

    Hayır 45 29,6 
 
Katılımcıların süpermarket alışkanlıklarına ilişkin sorulara verdiği 

yanıtların analizi Tablo 2’de sunulmuştur. Buna göre katılımcıların 
yaklaşık üçte biri (%35,5) süpermarketlere haftada birden fazla gitmekte 

ve araştırmaya katılanların önemli bir bölümü (%40,8) süpermarketlerde 

15 ila 29 dakika arasında zaman geçirmektedir. Katılımcıların %47,4’ünü 

0 ila 199 lira arasında harcama yapanlar oluşturmaktadır. Süpermarketler 
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arasında katılımcılar tarafından en fazla tercih edileni ise %28,9’luk oran 

ile A101’dir.  
 

Tablo 2. Katılımcıların Süpermarket Alışkanlıkları ile İlgili Bulgular 
N=152 f (%)   f (%) 

Gitme Sıklığı    Tek Seferde Harcanan 
Para Miktarı 

  

Ayda birden az 2 1,3  0-199 TL 72 47,4 
Ayda bir defa 11 7,2  200-399 TL 44 28,9 

Ayda iki-üç defa 37 24,3  400-599 TL 25 16,4 
Haftada bir 48 31,6  600-799 TL 7 4,6 

Haftada birden fazla 54 35,5  800 TL ve üzeri 4 2,6 
       

Geçirilen Zaman    En Fazla Tercih Edilen   
60 dakikadan fazla 6 3,9  A101 44 28,9 

59-45 dakika 10 6,6  Bim 29 19,1 
44-30 dakika 36 23,7  Şok 12 7,9 
29-15 dakika 62 40,8  Migros 26 17,1 

15 dakikadan az 38 25,0  CarrefourSA 3 2,0 
    Diğer 38 25 

 
Anket formunun son bölümünde yer alan 23 adet 5’li Likert ölçek 

maddesine AFA uygulanmıştır. Analiz sonrasında “Motivasyon” ve 

“Ekonomi” olmak üzere iki faktör ortaya çıkmıştır. AFA’ya ilişkin sayısal 

değerler Tablo 3’te yer almaktadır. Ayrıca, ölçeğin güvenirlik analizi de 
yapılmış ve ölçeğin tamamı için Cronbach’s Alpha katsayısı 0,94 olarak 
hesaplanmıştır. AFA sonucunda ortaya çıkan iki boyutun Cronbach’s 

Alpha katsayıları ise ilk boyut (motivasyon) için 0,96, ikinci boyut 
(ekonomi) için ise 0,86’dır. Cronbach’s Alpha katsayı 0,80 sayısına eşit ya 

da bu sayıdan büyük (0,80 ≤ α) ise ölçek yüksek derecede güvenilir kabul 

edilmektedir. Dolayısıyla ölçekteki iki boyutun, yüksek derecede güvenilir 

kabul edilen düzeylerde oldukları görülmektedir. 
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Tablo 3. Süpermarketlerin Rekreasyon Alanı Olarak Değerlendirilmesine Yönelik 

AFA Bulguları 

Faktörler ve İfadeler 
Eigenvalue 
(öz değer) 

Açıklanan 

Varyans 
Faktör 

Yükleri 
F1 Motivasyon  11.57 50.325  
Boş zamanımda süpermarkete özgürleşmek için 

giderim 
  

0.89 

Boş zamanımda süpermarkete sosyalleşmek için 

giderim 
  

0.89 

Boş zamanımda süpermarkete fiziksel aktivite olsun 

diye giderim 
  

0.89 

Boş zamanımda alışveriş yapmayacaksam bile 

süpermarkete giderim 
  

0.86 

Boş zamanımda süpermarkete ailemle zaman 

geçirmek için giderim 
  

0.86 

Boş zamanımın çoğunu süpermarkete giderek 

değerlendiririm 
  

0.85 

Boş zamanımda süpermarkete stres atmak için giderim   0.85 
Boş zamanımda süpermarkete yalnızca gezmek için 

giderim 
  

0.84 

Boş zamanımda alışveriş yapmayacaksam bile 

süpermarkete giderim 
  

0.82 

Boş zamanımda süpermarkete giderim   0.77 
Boş zamanımda süpermarketlere ürün fiyatlarını 

karsılaştırmak için giderim 
  

0.75 

Boş zamanımda süpermarketteki farklı reyonları 

görmek için giderim 
  

0.72 

Boş zamanımda süpermarkete giderek alışveriş 

yaparım 
  

0.70 

Boş zamanımda süpermarkete hem alışveriş yapmak 

hem gezmek için giderim 
  

0.69 

Boş zamanımda süpermarkete para harcamak için 

giderim 
  

0.66 

Boş zamanımda süpermarkete fırsat ürünlerini 

incelemek için giderim 
  

0.57 

Boş zamanımda internet yerine süpermarkete giderek 

alışveriş yaparım 
  

0.54 

F2 Ekonomi 3.03 13.207  
Süpermarkete gittiğimde planladığımdan fazla para 

harcarım 
  

0.91 

Süpermarkete gittiğimde aklımda olmayan ürünleri de 

satın alırım 
  

0.87 

Süpermarkete gittiğimde ihtiyacımdan fazla alışveriş 

yaparım 
  

0.85 

Süpermarkete gittiğimde indirimli ürünleri satın alırım   0.65 
Süpermarkete gittiğimde ihtiyacım olmasa bile 

alışveriş yaparım 
  

0.62 

Boş zamanımda süpermarkete yalnızca alışveriş 

yapmak için giderim 
  

0.56 

KMO: .910                           Bartlett’s Sphericity Test: .000 
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AFA sonucunda, ölçekteki birbiriyle ilişkili maddeler aynı faktör altında 

toplanmış ve iki faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Bu iki faktörlü yapı 

toplam varyansın % 63,531’ini açıklamıştır. Faktör sayısını belirlemede 
kullanılan ve her bir faktör tarafından açıklanan varyansın oranını gösteren 

eigenvalue (öz değer) katsayısı ile ilgili genel görüş, bu oranın 1’in 

üzerinde olması gerektiğidir. Bu ölçekte yer alan boyutların öz değerlerinin 
1’in üzerinde olduğu Tablo 3’te görülmektedir. Faktör yüklerine 

bakıldığında ise bu değerlerin 0,30’un altında olmaması istenmekle birlikte 
0,32 zayıf, 0,45 kabul edilebilir, 0,55 iyi, 0,63 çok iyi, 0,71 ve üzeri ise 

mükemmel olarak nitelendirilmektedir (Harrington, 2009). Çalışmada 

kullanılan ölçeğin faktör yükleri 0,54 ile 0,89 arasındadır. Dolayısıyla bu 

yüklerin kabul edilebilir ve mükemmel seviyeler arasında yer aldığı 

görülmektedir. 
 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Süpermarketlerin rekreasyon alanı olarak değerlendirildiği bu araştırma 

sonucunda, tüketicilerin çeşitli motivasyonlarla rekreatif alışveriş davranışı 

gösterdiği ifade edilebilir. İlgili literatürde alışveriş davranışları fiziksel, 
sosyal, psikolojik (Ho, 2008) ve ekonomik (Guiot ve Roux, 2010) olarak 
ya da hazcı ve faydacı (Reimers ve Chao, 2014; Babin vd., 1994) olacak 
şekilde gruplanarak incelenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda ise yukarıda 

sıralanan boyutlardan, ekonomi boyutu dışındaki tüm boyutlar, birbiri içine 

geçerek motivasyon boyutu altında toplanmıştır. Bu durumun nedeni, 
pandemi döneminde süpermarketlerin yalnızca ihtiyaç duyulan ürünlerin 

satın alındığı yer olmalarının yanı sıra, tüketicilerin tüm fiziksel, sosyal ve 
psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir rekreasyon alanına 

dönüşmesi ile açıklanabilir. Ayrıca, süpermarketlerde sunulan çok sayıda 
imkân, düzenlenen çoğu faaliyet ve etkinlikler tüketicilerin 

süpermarketlerde daha fazla vakit geçirmelerine ve boş zamanlarını daha 

verimli değerlendirmelerine imkân tanımaktadır. Bu bağlamda çalışmada 

süpermarket alışverişleri, rekreatif faaliyet kapsamında incelenmiştir. Bu 
doğrultuda da öncelikle demografik veriler analiz edilmiştir. 

Çalışmanın demografik verilerine yapılan betimsel istatistikler 

sonucunda katılımcıların yarısından fazlasının 30-39 yaş arasında yer 

aldığı tespit edilmiştir. Bu sonuçla aynı şekilde, süpermarket 

güvenilirliğinin tüketicilerin satın alma niyeti üzerindeki etkilerini araştıran 
Jung, Sharma ve Mattila’nın (2022) çalışmalarında da süpermarkete en 

fazla giden yaş grubu 30-39 olarak bulunmuştur. Yine farklı 

araştırmacıların (Mahlangu ve Makhitha, 2019) demografik faktörlerin 

süpermarket alışveriş motivasyonları üzerindeki etkisini belirlemeye 
çalıştıkları bir araştırmada da 30-39 aralığındaki yaş grubunun 

süpermarkete en fazla giden grup olduğu saptanmıştır. Tüketicilerin 
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süpermarkete gitme sıklıkları ile ilgili ise Mahlangu ve Makhitha’nın 

(2019) çalışmalarında çoğu tüketicinin ayda bir defa, Jung vd.’nin (2022) 
çalışmasında ise tüketicilerin çoğunun haftada bir defa süpermarkete 
gittikleri belirlenmiştir. Bu çalışmada ise bu iki çalışmadan farklı olarak 

tüketicilerin çoğunun süpermarketlere haftada birden fazla gittikleri ortaya 

çıkarılmıştır.  
Çalışmada demografik kısımdan sonra, 23 ifadeden oluşan likert kısmın 

analizi için değişken azaltma ve değişkenlerin bir araya toplanması ile 

ortaya çıkan faktörlerin adlandırılmasını sağlayan ve biçimsel bir ölçüm 

modeli olan AFA’dan yararlanılmıştır. Bu kapsamda süpermarket 

alışverişlerine uyarlanan ölçek ile 152 katılımcıdan toplanan verilere AFA 
yapılmıştır. AFA sonucunda “motivasyon” ve “ekonomi” olmak üzere iki 

boyut elde edilmiştir. Motivasyon boyutunun altında tüketicilerin 

süpermarketleri ziyaret etme ve satın alma nedenlerine ilişkin psikolojik, 
sosyal ve fiziksel faktörler toplanmıştır. Ekonomi boyutunda ise fiyat 
duyarlılığı ve plansız alışveriş gibi unsurları kapsayan ifadeler bir araya 
gelerek bu boyutu oluşturmuştur. Çalışmada bulgulanan boyutlar ilgili 

literatürdeki çalışmaların sonuçları ile paralellik göstermektedir. Bu 
çalışmayla benzer şekilde, Guiot ve Roux’un (2010) ikinci el alışveriş 
yapan tüketicilerin motivasyonlarını araştırdıkları çalışmalarında 
belirledikleri boyutlardan ikisi; “ekonomik alışverişi motive edici etkenler” 
ve “rekreatif alışverişi motive edici etkenler”dir. Yine aynı şekilde bu 

çalışmada ikinci faktör olarak saptanan ekonomi boyutu, Rajagopal’ın 

(2006) boş zaman temelli alışveriş davranışlarına ilişkin yaptığı çalışmada 

da tespit edilen boyutlardan biridir. Jin ve Sternquist (2004) de tüketicilerin 

fiyat algıları ile ilgili yapmış oldukları bir çalışmada fiyat boyutunun; 
ucuzluk eğilimi, fiyat farkındalığı ve fiyat bilinci gibi unsurları kapsadığını 

ortaya koymuşlardır. 
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, literatüre ve 

uygulamaya yönelik birtakım öneriler sunmak mümkündür. Literatüre 

ilişkin ilk öneri gelecekte yapılacak çalışmalarla ilgilidir. Bu çalışmanın 

süpermarketlerin rekreasyon alanları olarak, süpermarket alışverişlerinin 

ise rekreatif alışveriş kapsamında değerlendirilmesi üzerine gelecekte 
yapılacak çalışmalar için yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, 
süpermarket alışverişlerinin, daha kapsamlı bir şekilde ve farklı araştırma 

yöntemleri ile rekreatif açıdan değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu 
çalışmada faydalanılan nicel yöntemler her ne kadar sonuçların 

genellenebilmesine olanak sağlasa da, bu konuda yapılacak çalışmalarda 
nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılması ile daha derinlemesine 
bilgiler elde edilebilir.  

Çalışma sonuçlarının literatürün yanı sıra, uygulamacılar için de yararlı 

sonuçlar ortaya çıkardığı ifade edilebilir. Bu kapsamda uygulamaya 
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yönelik ilk öneri süpermarket yöneticileri ile ilgilidir. Süpermarket 

yöneticilerinin geleneksel alışveriş mekânlarının dışına çıkarak, deneyim 
temelli mekânlar yaratmaları gerekmektedir. Buna ek olarak süpermarket 

içerisinde yeme içme olanakları (kafe, fast food, restoran, lokanta gibi 
yerler) oluşturularak, süpermarketteki rekreatif faaliyetler 
desteklenmelidir. Ayrıca, süpermarket içlerinde oyun alanı, dinlenme alanı 

gibi zaman geçirmeye yönelik mekânlar da oluşturulmalıdır. Böylece 

tüketicilerin süpermarketlerde geçirdikleri sürenin artırılması sağlanacak 

ve alışveriş deneyimi tüketiciler için eğlence, haz, memnuniyet ve tatmin 
ile sonuçlanabilecektir. Tüketicilerin boş zamanlarını değerlendirmek 

üzere süpermarketleri tercih etmesini sağlayacak değişiklikler yapılması da 
beraberinde ekonomik kazanç getirebilecektir. 
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ÖZET 
Küreselleşen dünyada hızla ilerleyen teknoloji pek çok alanı olduğu gibi 

istihdam ilişkilerini de etkilemektedir. Bu teknolojik gelişmeler sayesinde, 
işverenler işgörenlerine çalışma saatleri dışında da e-posta ve mesaj 
gönderebilmekte, onlara birtakım görevler atayabilmekte ve 
işgörenlerinden de bunlara aynı yolla ve hızda dönüş yapmalarını talep 

edebilmektedirler. Bu durum, işlerin aksamadan devam etmesi için olumlu 

gibi görünse de, işgörenlerin çalışma süresi dışında iletişim teknolojisi 

araçlarıyla da ulaşılabilir olmaması anlamına gelen ulaşılamama hakkı, son 
yıllarda üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir. Turizmin 7 gün 24 saat 

işleyişin devam ettiği bir sektör olmasının bir sonucu olarak, işgörenler işe 

ve aileye ayırdıkları zamanı dengelemekte zorlanmaktadırlar. Çalışma 

saatlerinin mesainin dışına uzaması sektörün yapısından kaynaklı olsa da 

problemli alanlar arasındadır. Bu çalışmada işgörenin ulaşılamama hakkı, 

turizm sektörü işgörenleri açısından ele alınmaktadır. Bu çalışmanın, 

alandaki yazın eksikliğini gidermeye katkı sunması ve konu ile ilgili 
uygulamalı çalışmalara rehberlik etmesi beklenmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Ulaşılamama hakkı, turizm, çalışma saati, iş-yaşam 

dengesi. 
 

EMPLOYEE’S RIGHT TO BE DISCONNECT: EVALUATION 
IN THE CONTEXT OF TOURISM SECTOR 

 
ABSTRACT 
Rapidly advancing technology in the globalizing world affects employment 
relations as well as many other fields. Employers can send e-mails and 
messages to their employees in the out of the working hours, assigns some 
tasks and request their employees to return to them in the same way and 
speed through technological advances. Although this situation seems to be 
positive fort he uninterrupted continuation of the work, the right of being 
disconnect which means that the employees are not reachable by means of 
communication technology out of  working time has become a subject that 
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has been emphasized in recent years. As a result of the fact that tourism is 
a industry that operates 24 hours a day, 7 days a week. Employees have 
difficulty in balancing the time they devote to work and family.  Although 
the extension of working hours is due to the structure of the industry, it is 
a problematic situation. In this study, the employee’s right to be disconnect 

is discussed in terms of tourism industry employees. It’s expected that this 

study will contribute to literature in the field and guide applied studies on 
the subject.  
Keywords: Right to be disconnect, tourism, working hour, work-life 
balance. 
 
1. GİRİŞ 

Literatürde çalışma koşullarıyla ilgili yapılmış araştırmalar 

incelendiğinde, daha ziyade örgüt içi koşulların ele alındığı görülmektedir. 

Çalışma koşulları tanımlarının buluştukları ortak noktalar ise; işgörenin 

çalışması üzerinde doğrudan ya da dolaylı bir etkiye sahip olduğu, çalışma 

ortamına ait fiziksel nitelikler, çalışma saatleri, ücret, iş güvencesi ve 
sosyal güvenlik hakkı şeklinde işverence yerine getirilme zorunluluğu olan 

maddi unsurların yanı sıra işgörenin beklentileri gibi maddi olmayan 

unsurlarla da ilişkilidir. Yapısı gereği emek yoğun bir özellik sergileyen 
turizm sektöründe, işgörenlerin çalışma koşullarından memnun olmaları, 
doğrudan müşteri memnuniyetine ve işletme performansına yansıyacağı 

için ayrıca önem arz etmektedir.  
Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, diğer birçok sektörü 

etkilediği gibi turizm sektörünü de etkilemektedir. Sözü edilen teknolojik 

gelişmelerden birisi de insanların birbirlerine elektronik iletişim araçlarıyla 
7/24 ulaşabilir hale gelmesidir. Ulaşılamama hakkı da tam bu noktada 
gündeme gelmektedir. Kısaca ifade edilecek olursa ulaşılamama hakkı, 
işgörenin normal çalışma saatleri dışında işle ilgili e-posta, arama ya da 
mesaj almama, bunları cevaplamama hakkı olarak ele alınabilir. Turizm 
sektörü de doğası gereği yoğun ve uzun çalışma saatlerini gerektiren bir 
sektör olduğundan, bu tempoda çalışan işgörenler için mesai saatleri 

dışında da ulaşılabilir olma durumunun olumsuz birtakım sonuçları olacağı 

düşünülmektedir.  
İşgörenin ulaşılamama hakkı konusunda farkındalık kazandırma amacı 

güden bu çalışmada, konu turizm sektörü bağlamında ele alınmış ve 

konuya ilişkin mevcut literatürde yer alan sınırlı sayıdaki dokümana dayalı 

kavramsal bir değerlendirme gerçekleştirilmiştir.  
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. İşgörenin Ulaşılamama Hakkı Kavramı 

Ulaşılamama hakkı kavramı, iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler ve 

bunların insanların günlük yaşamları üzerindeki etkilerinin bir sonucu 

olarak gelişmiştir (Eurofond, 2021). Palmer-Derrien’in (2021) ifade ettiği 

şekliyle ulaşılamama hakkı, işverenlerin ve yöneticilerin acil durumlar 

dışında, çalışma saatleri haricinde işgörenle iletişim kurmaktan 

kaçınmasını zorunlu kılmaktadır.   Ulaşılamama hakkı ilk olarak, 2016 
yılında Fransa’da yasal bir hak olarak ortaya çıkmış ve hızla diğer Avrupa 

ülkelerine de yayılmıştır. Fransa’da yapılan bir kanun değişikliği ile, 
işverenlere işgörenlerinin zorunlu dinlenmeleri, tatil yapabilmeleri ve özel 

hayatlarına zaman ayırabilmeleri için bilgi teknolojileri cihazlarının 

kullanımına olanak tanıyan mekanizmaların bağlantısını kesme ve tekrar 

bağlanma konusunda şartları ve koşulları belirleme zorunluluğu 

getirilmiştir (Baycık, Doğan, Dulay Yangın ve Yay, 2021). Günümüzde 
Avrupa’da, Fransa dışında Belçika, İspanya ve İtalya’nın da ulaşılamama 

hakkı ile ilgili yasaları bulunmaktadır (Final Report of the Right to 

Disconnect Advisory Committee, 2022). Şili ise, Avrupa dışında 

ulaşılamama hakkını yasalaştıran ilk ülke olmuştur. Şili’de 2020 yılında, 

COVID-19 küresel salgını sırasında, uzaktan çalışmaya ilişkin yeni yasayla 

bağlantılı olarak işgörenin ulaşılamama hakkıyla ilgili yasa da kabul 
edilmiş ve ardından birkaç ay sonra benzer bir yasa Arjantin’de de 
çıkarılmıştır. Romanya’da da bu hak, yürürlükte olan yasa ve 
yönetmeliklerde yer almamakla beraber, işgörenlerden yasal olarak 
öngörülen çalışma dışında iş yapmaları istenmemektedir (Dima ve 
Högback, 2020). Almanya’da ise, 2016 yılında Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı, teknolojik değişimlerle beraber değişmekte olan 

koşullar nedeniyle işgörenlerin esneklik ihtiyaçlarını karşılamak ve iş 

sağlığı ve güvenliklerini sağlamak için şirketler, sosyal taraflar, sivil 

toplum örgütleri ve akademisyenler ile birlikte geniş çaplı bir fikir birliğine 

gidilerek “Weissbuch Arbeiten 4.0” başlıklı çalışma hazırlanmıştır. Bu 
çalışmaya göre, işgörenin çalışma saatleri dışında ulaşılabilir olması 

bakımından ihtiyaç duyulan düzenlemelerin toplu iş sözleşmeleri ile 

yapılabileceği belirtilmiştir (Baycık ve diğerleri, 2021). İtalya’da ise, 
kısmen Fransız yasa girişiminin bir sonucu olarak, 2016 yılında somut 

olarak bağlantı kesme ve akıllı çalışma hakkı ile ilgili bir yasa tartışması 

başlamıştır (Avogaro, 2018).  
Bu konuda COVID-19 küresel salgın sürecinin etkisi 

yadsınamamaktadır. Salgın süresince evden çalışma ihtiyacı, pek çok 

işgöreni, işverenlerinin acil iş talepleri ve kişisel zamanlarını dengeleme 

konusunda mücadele etmek zorunda bırakmıştır (Kay, 2022). İşgörenlerin 

dijital iletişim olanaklarını kullanarak çalışması, mekânsal anlamda 
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esneklik sunmasına karşın, diğer işgörenlere kıyasla daha uzun ve 

standartların dışında (tatillerde, hafta sonları, geceleri, hastayken vb.) bir 
çalışma düzeni oluşturmaktadır (Baycık ve diğerleri, 2021). 

Türkiye’de çalışma süreleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesine 
dayanılarak hazırlanan İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 
2. bölüm madde 3’de ara dinlenmelerin 24 saat içinde kesintisiz 12 saat 

dinlenme süresi dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğinden söz 

edilmektedir. Alman hukukunda bu dinlenme saati ile ilgili ulaşılamama 

hakkından bahsederken, eğer işgören işvereninden dinlenme 

saatlerindeyken bir e-posta veya arama alır ve cevaplarsa dinlenme 

süresinin kesintisiz olma halinin ihlal edilmiş olacağını, dinlenme süresinin 

yeniden başlatılacağını belirtmektedir (Baycık ve diğerleri, 2021). Canon 
ve Sodexo gibi dünyaca ünlü bazı işletmeler 2009-2013 yılları arasında 

işgörenlerin tükenmişliğe bağlı rahatsızlıklarını ve işle ilgili mobil 

cihazlara bağımlılık durumlarını önlemek adına “e-postasız iş günleri” 

olarak adlandırılan bir uygulamayı da denemişlerdir.   
 
2.2. İşgörenin Ulaşılamama Hakkı İle İlgili Akademik Çalışmaların 

Seyri 
Konu ile ilgili Türkçe çalışma sayısının oldukça kısıtlı olmasının 

yanında, söz konusu çalışmaların neredeyse tamamının hukuk alanında 

yapılmış çalışmalardan oluştuğu görülmüştür. Turizm sektörü, 7/24 
işleyişine devam eden bir sektör olmasından dolayı işverenlerce 

işgörenlerine de 7/24 ulaşma isteği vermektedir. Bu durumun işgörenler 
üzerinde çeşitli olumsuz etkilerinin olabileceği öngörülmektedir. Ancak, 

ilgili literatür incelendiğinde, işgörenin ulaşılamama hakkının genel 
anlamda ele alındığı, turizm işgörenleri açısından değerlendirmeye 

alınmadığı görülmüştür.  
Avogaro (2018) çalışmasında, işgörenin ulaşılamama hakkı ile ilgili 

tartışma ve hukuki çözümleri ele almıştır. Fransa’da geliştirilen deneyime 

dayanarak Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) üstlenebileceği 

eylemlere atıfta bulunmuştur. Baycık ve diğerleri (2021) ise, uzaktan 
çalışmaya dair problemlerin tespit edilmesini ve çözüm önerilerinde 

bulunmayı amaçlamıştır. Söz konusu çalışmada, Baycık ve diğerleri 
ulaşılamama hakkını iş-yaşam dengesi başlığı altında incelemiştir. Von 
Bergen ve Bressler (2019), çalışma hayatını iş ve iş dışı aktiviteler 

üzerinden ele almış ve buradaki sınırlardan bahsetmiştir. Araştırmacılar 

sözü edilen çalışmada ulaşılamama hakkı uygulamalarını ABD, İtalya, 

Kanada, Filipinler, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Güney Kore, İrlanda, 

Almanya, Japonya ve İspanya örnekleriyle açıklamaya çalışmıştır. Dima 

ve Högback (2020), ulaşılamama hakkını Romanya örneği üzerinden 

açıklamış ve sosyal ortakların ilgili politikaların altında yatan unsurların 
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tanımlanmasında merkezi bir rol oynaması gerektiğini vurgulamıştır. 

Högback’ın (2019) çalışmasında ulaşılamama hakkıyla ilgili en iyi 

uygulamalar aktarılmış, ayrıca işverenlere konu ile ilgili politikalarını 

belirlerken geleneksel olarak evde erkeklerden daha fazla sorumluluğu olan 

ve çalışma saatleri ile evdeki bağlantı zamanlarında daha fazla esnekliğe 

ihtiyaç duyabilecek kadınları, dezavantajlı hale getirecek şekilde 

yapılandırmamaları yönünde çağrıda bulunmaktadır. Aydın ve Kutlu 

(2020) ise, ulaşılamama hakkını Fransa, İtalya, Belçika, Almanya ve 

Türkiye üzerinden değerlendirmiş ve Türk Hukuku’nda da işgörenin 

ulaşılamama hakkının iş kanununda açıkça yer bulması gereğini 

belirtmiştir.   
Konu ile ilgili bu yıl içerisinde Brüksel’de çevrimiçi katılıma da açık 

şekilde uzaktan çalışma hakkıyla ilgili bir konferans da düzenlenmiştir 

(“Conference on the Right”, 2022).  
İrlanda merkezli bir iş hukuku firması tarafından kamu ve özel 

sektörden yaklaşık 150 İnsan Kaynakları Uzmanı ile yapılan bir anket 

çalışması sonucuna göre, 3 işverenden 2’sinin ulaşılamama hakkı ile ilgili 

bir politikaya sahip olmadığı görülmüştür (“Most Employers Ignore”, 

2022) .    
Dzuba ve Twagirayezu (2022), ulaşılamama hakkını yasalaştıran 

ülkelerdeki mevzuatın işverenlerden ne beklediği ile ilgili bir çalışma 

gerçekleştirmişlerdir. Çalışmaya göre; konu ile ilgili yasa, işverenlerin 

işgörenlerinin mesaiden sonra bağlantılarına ilişkin beklentilerini 

belgeleyen bir politikaya sahip olmaları gerektiğini belirtmektedir.  
“Workplace Relations Commission”da (2021) ulaşılamama hakkı ile 

ilgili işverenler ve işgörenler için uygulama kurallarından bahsedilmiştir. 
Erişilen yayınların çoğunluğunun (Müller, 2020; Chiuffo, 2019; Jochman, 
2021) ulaşılamama hakkını hukuksal açıdan incelediği görülmüştür. 
Konunun hukuksal boyutunun yanında, işgörenler üzerinde yarattığı 

etkinin araştırıldığı uygulamalı çalışmalara da ihtiyaç duyulduğu açıktır.  
 
2.3. Turizm Sektöründe Çalışma Koşulları 

Sektörlerin istihdam yaratma kapasitesi açısından değerlendirildiğinde, 
dünyada en fazla istihdam oluşturan sektörlerin başında turizm gelmektedir 

(Kaya, 2021). Turizm sektörü, son derece emek yoğun bir sektördür 

(Aynalem, Birhanu ve Tesefay, 2016). Bu durum da çok çeşitli işgören 
hakları risklerini barındırdığı anlamına gelmektedir (“Roundtable Human 
Rights”, 2018).  

Sektörde iyi örnekler bulunmakla birlikte, literatürde genel olarak 

turizm sektörünün çalışma koşullarının zayıflığından bahsedilmektedir 

(ILO, 2017). Kuşluvan (2003) çalışmasında, turizm istihdamının 

özelliklerini; yüksek emek yoğunluk, istihdamdaki istikrarsızlık ve yüksek 
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işgücü devir oranı, işlerin vasıfsız veya yarı vasıflı doğası, zayıf iç işgücü 

piyasaları, istihdamın cinsiyetçi doğası, istihdamın düşük statüsü, 
istihdamın çoğunun küçük ve orta büyüklükteki organizasyonlarda olması, 
düşük düzeyde sendikalaşma, becerilerin transfer edilebilirliği, marjinal ve 

dezavantajlı işgücünün istihdamı ve istihdamda kötü koşullar şeklinde 

sıralamıştır. Turizm sektöründe çalışan işgörenlerin ve işverenlerin en 

büyük sıkıntılarından biri de, çalışma saatlerinin düzensizliği ve 

uzunluğudur. Bu olumsuzluk turizm sektöründeki farklı olumsuz 

durumlarla birlikte, işgören ve işletme performansını etkilemekte, 

işgörenlerin birtakım sağlık problemleri yaşamalarına sebep olabilmekte, 
ayrıca özel hayatlarına da yeterli ve kaliteli zaman ayırabilmelerini 

zorlaştırmaktadır. Dijitalleşmenin sonucu olan sürekli ulaşılabilir olma 

durumu, aşırı bağlantıdan kaynaklı bilişsel ve duygusal aşırı yüklenmenin 
psikososyal riski nedeniyle yorgunluk hissine de neden olmaktadır (“Final 
Report of the Right”, 2022; Von Bergen ve Bressler, 2019; Stäheli ve 
Stoltenberg, 2022). Sonuç olarak, sürdürülebilir kurumsal üretkenlik de bu 

durumdan olumsuz etkilenmektedir (ILO, 2017). 
Turizm işgörenlerine yönelik ilgili mevzuat incelendiğinde de çalışma 

koşulları/saatleri ile ilgili olarak özel bir düzenlemenin olmadığı 

görülmektedir. Özel kanunlarda konu ile ilgili hüküm olmadığı için, genel 
kanun hükümleri geçerli olmakta ve iş kanunu turizm işgörenlerine de 

uygulanmaktadır (Akkaşoğlu ve Ulema, 2016).  
 
3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Akıllı telefonlar ve e-iletişim 21. yy iş hayatının bir gerçeğidir. Buna 
istinaden işgörenler sürekli olarak erişilebilir olma beklentilerine her geçen 

gün biraz daha fazla maruz kalmaktadırlar (“Final Report of the Right”, 
2022).  Turizmde dijital anlamda ulaşılabilirliğin olumsuz etkilerinin de 
daha çok dijital arınma (dijital detox) turizmi alanındaki çalışmalarla 
(Pavlovska-Legwand ve Matoga, 2020; Stäheli  ve Stoltenberg, 2022; 
Hoving, 2017; Emek, 2014; Topsakal ve Dinç, 2022; Cai, McKenna ve 
Waizenegger, 2019) incelendiği gözlenmiş, işgörenlerin  bu anlamda 
yaşadığı olumsuzluklar ve mesai saatleri dışında iş ile ilgili konularda 

dijital arınma ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara rastlanamamıştır. Son 
yılların gündem konularından olan işveren çekiciliği, işveren markası veya 
tercih edilen işveren olma gibi araştırmalarda (Adler ve Ghiselli, 2015; 
Berthon, Ewing ve Hah , 2005; Kuşçu ve Yolbulan Okan, 2010; Fasih, 
Jalees ve Khan, 2019) işletmelerin sürdürülebilir verimlilikleri için 

kendilerini mevcut ve potansiyel işgörenlerin zihninde cazip kılmaları 

gerektiği belirtilmektedir. Bu amaca yönelik turizm sektörü işgörenlerini 
cezbetmek açısından da yararlanılabilecek ayırt edici unsur olarak, 
işgörenin ulaşılamama hakkı ile ilgili de çalışmalar yapılmasının yerinde 



1239 

olacağı düşünülmektedir. Bu durum, özellikle yoğun çalışma temposuna 

sahip, müşteriye birebir hizmet sunan turizm sektörü işgörenlerinin 
psikolojik sağlıkları ve esenlikleri bakımından da önemlidir. Sürekli 

ulaşılabilir olmaktan kaynaklı gerçek anlamda dinlenemeden tekrar işe 

dönen işgörenlerin stresleri işe yansımakta, dolayısı ile bu durum müşteri 

memnuniyetsizliğine sebep olabilmektedir.   
Turizm sektörünün mevsimsellik özelliğinden dolayı, işgörenlerin pek 

çoğu sahip oldukları işi kaybetmemek adına fazla mesai yapmaya ve hatta 

mesai saatleri dışında ulaşılabilir olmaya razı olabilmektedir. Teknolojik 
gelişmeler sayesinde 7/24 ulaşılabilir olma durumunun kontrol altına 

alınmadığında norm haline dönüşeceği belirtilmektedir (Palmer-Derrien, 
2021). Bu durumun dengeli bir şekilde devam etmesinin sağlanması ise 
sadece kişisel sorumluluk olmaktan öte yasal düzenlemeler yapılarak 

işveren sorumluluğu şekline dönüştürülmelidir. İşletmelerde bu anlamda 

yöneticilere de önemli roller düşmektedir. İşgörenlere bu konuyla ilgili 

uygun eğitim ve destek sağlanmalı ve yöneticiler bu konuda rol model 

olarak uygulamaya açık bir bağlılık göstermelidirler.   
Bu çalışma, iş hayatıyla ilgili yeni sayılabilecek bir kavram olan 

işgörenin ulaşılamama hakkını özellikle uzun ve çoğu zaman düzensiz 

çalışma saatlerinin olduğu turizm sektörü bağlamında kavramsal olarak ele 
almıştır. Konuya ilişkin gerekli farkındalığın oluşturulması ve mevcut 
bakış açısının ortaya konması adına konuyla ilgili çalışmaların artırılması, 

bundan sonraki çalışmalarda sektör temsilcileri/yöneticileri/işgörenleri ile 
odak grup çalışmaları yapılarak onların konuya bakış açılarının ortaya 
konması önerilmektedir. Ayrıca, işgörenin ulaşılamama hakkı farklı 

değişkenlerle (demografik değişkenler, iş tatmini, iş-yaşam dengesi, 

esenlik hali, örgütsel çekicilik, sürdürülebilir kurumsal üretkenlik vb.) 
birlikte ele alınarak uygulamalı çalışmalar yapılmasının da literatürü 

zenginleştireceği düşünülmektedir.  
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TABİAT PARKLARINDAKİ REKREASYON FAALİYETLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ VE TURİZM POTANSİYELİ 
 
 

Zeynep YAMAÇ ERDOĞAN 
Dr., Bağımsız Araştırmacı, zeynep_yamac@hotmail.com 

 
ÖZET 
İnsanların çeşitli sebeplerle şehirlerden kırsal alanlara kaçış arzusu, tabiat 

parklarının ve rekreasyonel faaliyetlerin önemini arttırmıştır. Bu çalışmada 

tabiat parklarındaki rekreasyonel faaliyetlerin tespit edilmesi ve tabiat 

parklarının turizm potansiyeline ışık tutulması amaçlanmıştır. Bu 

bağlamda araştırmada Doğu Marmara Bölgesi’nde yer alan 33 tabiat parkı 

ele alınmıştır. Tabiat parklarının şehirlere göre dağılımı incelenmiş ve 

spesifik olarak her bir tabiat parkında hangi rekreasyonel faaliyetlerin 
gerçekleştirilebileceği ikincil veriler yardımıyla tespit edilerek analizleri 

yapılmıştır. Doğu Marmara Bölgesi’nde rekreasyonel faaliyetlerin 

şehirlere göre yoğunluk derecesi haritalandırılarak tabiat parklarındaki 

rekreasyon faaliyetlerinin zenginliği de kendi içinde karşılaştırılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; Doğu Marmara Bölgesi’ndeki 

şehirlerden en çok tabiat parkı Bolu’da yer almaktadır. En çok aktivite 

imkânına sahip tabiat parkı ise 15 farklı aktiviteyle Bilecik’teki 

Harmankaya Kanyonu’dur. Tabiat parklarında en çok yapılan aktiviteler; 

doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, piknik, bisiklete binme olarak sıralanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Tabiat parkı, rekreasyon, ekoturizm, spor turizmi. 

 
EVALUATION OF RECREATION ACTIVITIES IN NATURAL 

PARKS AND TOURISM POTENTIAL 

ABSTRACT 
The desire of people to escape from cities to rural areas for various reasons 
increased the importance of nature parks and recreational activities. In this 
study, it is aimed to determine the recreational activities in nature parks and 
to shed light on the tourism potential of nature parks. In this context, 33 
nature parks located in the Eastern Marmara Region focused in the study. 
The distribution of the nature parks by the cities examined and specifically, 
which recreational activities could be carried out in each nature park 
determined and analyzed with the help of secondary data. The intensity of 
recreational activities in the Eastern Marmara Region mapped according to 
the cities, and the richness of recreational activities in nature parks 
compared within itself. Findings obtained from the research shows that 
among the cities in the Eastern Marmara Region, the most nature parks are 
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located in Bolu. The nature park with the most activities is Harmankaya 
Canyon in Bilecik with 15 different activities. The most common activities 
in the nature parks are listed as; hiking, photography, picnic, cycling. 
Keywords: Nature park, recreation, ecotourism, sports tourism. 

1. GİRİŞ 
Kırsal alanlardan şehre göçün artışı ve şehir hayatının karmaşıklığının 

beraberinde getirdiği yoğun tempo, insanlarda doğal alanlara yönelme 

ihtiyacını ortaya çıkarmıştır (Long ve Lane, 2000; Johnson ve Beale 2002; 
Walmsley, 2010; Çelik ve Göçmen, 2013; Kılıç ve Buzlukçu, 2021). Kırsal 

alanlardan göç eden insanların geçmiş doğal yaşam pratiklerini tekrarlama 

isteği, dinlenmek, huzur bulmak, spor yapmak ya da çeşitli aktivitelerle 

farklı deneyimler yaşamak isteyen kişilerin doğaya yönelmesi günümüzde 

kaçınılmaz hal almıştır (Özgen, 2010; Bozok ve Kahraman, 2015; Batman 
ve Demirel, 2015; Akyol ve Uygun, 2017). Doğa temelli sürdürülebilir 

yaklaşımların dünyada sıkça gündeme gelmesi ve bu konudaki çalışmalarla 

beraber sahip olduğu temiz hava, bitki örtüsü, yaban hayatı, çeşitli doğa 

sporları ve aktivitelere uygunluğuyla tabiat parkları önemli rekreasyon 

alanları olarak ön plana çıkmaktadır (Mann ve Absher, 2008; Koynova, 
Koleva, Dragoeva ve Natchev, 2019; Olenych, 2020) . 

Ekoturizm ve spor turizmi başta olmak üzere pek çok alternatif turizm 

türüne elverişli alanlara sahip olan tabiat parkları, çeşitli rekreasyonel 

faaliyetlere uygunluğuyla, doğa dostu ziyaretçiler için oldukça popüler 
destinasyonlardır. Kanunla belirlenmiş kriterlere uygunluğu doğrultusunda 

tabiat parkı olarak ayrılan alanlar, kendine özgü flora ve faunası, coğrafi 

özellikleri ve sahip olduğu tüm değerleri bir arada görme imkânı 

sunmasıyla turistik çekime sahip destinasyonlar haline gelmiştir (Wood, 
Guerry, Silver ve Lacayo, 2013; Oktay, İşlek ve Yaşar, 2016; Koday, 

Kaymaz ve Kaya, 2018). Bu destinasyonlardaki turizm ve rekreasyonel 
aktivite fırsatlarının tespit edilmesi tabiat parklarının gelişiminde ve 

sürdürülebilir şekilde korunmasında önemli rol oynayacaktır. 
Bu çalışmanın amacı; Doğu Marmara Bölgesi’nde yer alan tabiat 

parklarını ve bu parklardaki rekreasyon aktivitelerini analiz ederek bu 
alanların turizm potansiyeline ışık tutmaktır. Alternatif turizm türlerinin 

her geçen gün daha önemli hâle gelmesiyle birlikte, doğa temelli turizm ve 

rekreasyon aktivitelerinin ortaya çıkarıldığı ve analiz edildiği çalışmaların 

alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Nitekim bu tür çalışmalar 

okuyuculara tabiat parklarıyla ilgili bilgiler vererek turistik aktivitelere 

yönelik itici bir kuvvet oluşturabileceği gibi, daha genişletilmiş 

çalışmalarda eksiklerin tespit edilmesi, olumsuz durumlara karşı çeşitli 

önlemler ve standartlar önerilmesi de destinasyon paydaşlarına fayda 

sağlayacaktır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Uluslararası Ekoturizm Topluluğu/The International Ecotourism 

Society/TIES tanımına göre ekoturizm; “çevreyi koruyan, yerel halkın 

refahını sürdüren, yorumlama ve eğitimi içeren doğal alanlara sorumlu 

seyahat” olarak ifade edilmektedir (TIES, 2015). Sürdürülebilir turizm 

yaklaşımının önemli bir uygulama biçimi olan ekoturizm; genel turizmden 

üç kat daha hızlı büyüyen bir turizm çeşidi olarak doğa dostu aktiviteleri 

ve çevre bakımına katkıda bulunmak için doğal alanları ziyaret etmeyi 

içerir (Carrascosa-López, Carvache-Franco ve Carvache-Franco, 2021). 
Turizm ve spor, birbiriyle ilişkili ve birbirini tamamlayıcı kavramlardır. 

Spor turizmi; profesyonel, amatör veya boş zaman etkinliği olarak 

müsabakalara katılmak ya da izlemek amaçlı farklı destinasyonlara seyahat 

etmeyi içerir. Günümüzde seyahatin ana amacının spor olup olmamasından 

bağımsız şekilde, giderek daha fazla turistin gezilerinde spor aktivitelerine 
ilgi duyduğunu söylemek mümkündür (Dünya Turizm Örgütü/UNWTO, 

2022). Tabiat parklarında da doğa temelli birçok spor faaliyeti 

gerçekleştirmek mümkündür. Örneğin korunan alanlarda tabiat parkları 

için belirlenen 54 aktivite kategorisinden en az 25 tanesi doğrudan spor 

aktivitesidir. Bunların başında doğa yürüyüşü, bisiklet, dağcılık, kaya 

tırmanışı, yüzme, rafting gibi spor aktiviteleri gelmektedir (T.C. Tarım ve 

Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 

2022a).  
Türkiye’de toplam 262 adet tabiat parkı bulunmaktadır (T.C. Tarım ve 

Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 

2022b). Ekoturizm ve spor turizminin içeriğinden yola çıkılarak, tabiat 

parklarının ekoturizm ve spor turizmi çatısı altındaki birçok alternatif 

turizm çeşidine uygun doğal alanlar olduğunu söylemek mümkündür. 

Türkiye’de 1983 tarihli 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’na göre orman 

rejimi kapsamında yasal yönden koruma altına alınmış alanlar; milli 
parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları ve tabiat koruma alanlarıdır. Bu yasa 

kapsamında korunan alanların içinde rekreasyon/turizm amaçlı 

kullanılabilecek alanlar; milli parklar, tabiat parkları (bilhassa açık hava 

rekreasyonu yönünden farklı ve zengin) ve orman içi dinlenme yerleri 

(mahallî seviyede açık hava rekreasyonu) olarak belirlenmiştir (Milli 

Parklar Kanunu, 1983; Gül, Örücü ve Karaca, 2015: 424). 
Literatürde tabiat parklarıyla ilgili yerli ve yabancı birçok çalışma 

mevcuttur. Örneğin; Deng ve arkadaşları (2002) çalışmasında, doğaya 

dayalı turizmin büyüdükçe korunan alanların turistlerin artan baskısına 

maruz kalacağını ve destinasyon niteliklerinin kalitesinin turistlerin 
deneyimleri üzerinde önemli etkiye sahip olacağını vurgulamıştır. 

Huayhuaca ve arkadaşları (2010), Almanya'daki Frankenwald Tabiat 

Parkı ve çevre sakinlerinin, sürdürülebilirliğin dört boyutu (çevresel, 
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ekonomik, sosyo-kültürel ve kurumsal) ile turizm gelişimi algıları 

arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Stankov ve arkadaşları (2011), 
Sırbistan’daki Stara Planina Tabiat Parkı’nda ekoturizm projesine 

alternatifler sunarak ekoturizmin bu alandaki diğer turizm geliştirme 

yaklaşımları üzerinde olumlu etkisi olabileceğini vurgulamıştır. Akten ve 

Gül (2014), Gölcük Tabiat Parkı’ndaki rekreasyonel faaliyetlerin olumsuz 
etkilerinin muhtemel olduğu kaynak değerlerini “bitki örtüsü, görsel kalite, 

su kalitesi, toprak kalitesi, gürültü kirliliği, hava kalitesi ve fauna” şeklinde 

tespit etmiş olup önlemler ve standartlar önermiştir. Armaitiene ve 
arkadaşları (2014), Avrupa’da korunan alanlarının geliştirilmesi, doğa 

mirasının ve kaynaklarının sağlık faydalarından yararlanılması için sağlık 

turizmiyle ilgili yeni girişimleri ortaya koymuştur. Lee (2015), Regional 
Nature Park’ın, doğal ve kültürel mirasın zenginliğini koruması ve 

sunmasındaki, orman yönetimindeki, rekreasyonel gelişimindeki ve 
turizmdeki başarısını ortaya koymuştur. Kaae ve arkadaşlarının (2019), 

kentsel çorak arazilerin dönüştürülerek rekreasyona ve kentsel ekoturizme 
uygun hâle getirilmesini incelediği çalışmasında, Tabiat Parkı Amager'in, 

eğlence deneyimleri, tesisleri ve turistlere yönelik rehberli ekoturizm 

turlarıyla bir doğa parkına dönüşümünü gösteren iyi bir örnek olduğunu 

tespit etmiştir. Duglio ve Letey (2019) çalışmasında, korunan bir alanın her 

zaman turizm endüstrisiyle çelişmediğini, sürdürülebilir kalkınmayı 

benimseyerek yerel kalkınmayı destekleyebileceğini ortaya çıkarmıştır. 
Yener (2021) ise; Türkiye’deki tabiat parklarını değerlendirerek bu 

parklarda ziyaretçilere sunulan rekreasyon faaliyetlerini irdelemiştir. 
Genel olarak literatür incelendiğinde tabiat parklarıyla ilgili yapılan 

çalışmaların farklı disiplinlerce ele alındığı ve zengin çalışmalara konu 

olduğu anlaşılmıştır. Bu çalışmada tabiat parkları turizm ve rekreasyonel 

faaliyetler bağlamında ele alınmış olup devam eden başlıkta araştırma 

detaylandırılmıştır. 

3. YÖNTEM 
Çalışmada tabiat parklarının rekreasyonel faaliyetlerinin tespit edilmesi 

ve turizm potansiyeline ışık tutulması amaçlanmıştır. Türkiye genelinde 

262 adet tabiat parkı olması sebebiyle araştırmayı sınırlandırmak için Doğu 

Marmara Bölgesi’nde yer alan tabiat parkları ele alınmıştır. Dolayısıyla 

araştırmanın evreni; Türkiye’deki tabiat parkları, örneklemi ise Doğu 

Marmara Bölgesi’nde yer alan 33 tabiat parkıdır. 
Tabiat parklarıyla ilgili verilere T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinden 

ulaşılmıştır. Söz konusu web sitesinde yer almayan tabiat parkları için ise 

ayrıca farklı web siteleri incelenmiştir. Bu bağlamda tabiat parklarının 

şehirlere göre dağılımı incelenmiş ve spesifik olarak her bir tabiat parkında 

hangi rekreasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği ikincil veriler 
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yardımıyla tespit edilerek tablolaştırılmış, freakansları alınmış ve yüzdelik 
dağılımları verilmiştir. Bununla birlikte Doğu Marmara Bölgesi’nde 

rekreasyonel faaliyetlerin şehirlere göre yoğunluk derecesine göre 

renklendirilerek haritalandırılmıştır. Son olarak Doğu Marmara Bölgesi 

tabiat parklarındaki rekreasyon faaliyetlerinin zenginliği de kendi içinde 

karşılaştırılmış ve tabiat parklarının turizm potansiyeline ışık tutmaya 

çalışılmıştır. 

4. BULGULAR 
Araştırmanın örneklemini oluşturan Doğu Marmara Bölgesi’nde yer 

alan şehirler Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve 
Yalova’dır.  Araştırmada ikincil verilerin analizi sonucu Doğu Marmara 

Bölgesi’ndeki 8 şehirde yer alan toplam 33 tabiat parkı sayısı dağılımı 

sırasıyla; Bolu’da (8 adet), sırasıyla Kocaeli (7), Bilecik (4), Düzce (4), 

Sakarya (3), Bursa (3), Eskişehir (2), Yalova (2) şeklindedir. 
Doğu Marmara Bölgesi’ndeki tabiat parklarının şehirlere göre dağılımı 

Şekil 1’de yer almaktadır. Tabiat parklarının sayılarına göre haritada 

renklendirme yapılmıştır. En az sayıda tabiat parkına sahip şehirler daha 

açık renkle gösterilirken aynı sayıda tabiat parkına sahip şehirler aynı renk 

tonlarında, en çok tabiat parkına sahip şehir ise en koyu tonda renklendirme 

yapılarak gösterilmiştir. Buna göre Bolu 8 adet tabiat parkına sahip şehir 

olarak en koyu tonda renklendirilmiştir. 

Tablo 1. Şehirlere Göre Tabiat Parklarının Dağılımı 

Bulunduğu İl Tabiat Parkları 

Bursa Suuçtu, Sadağı Kanyonu, Sansarak Kanyonu 

Eskişehir Musaözü, Yunus Emre 

Bilecik Küçükelmalı, Harmankaya Kanyonu, Kınık Şelalesi, Erikli 

Kocaeli Ballıkayalar, Beşkayalar, Suadiye, Eriklitepe, Kuzuyayla, Ormanya, 

Gazilerdağı 

Sakarya Kuzuluk, İl Ormanı, Poyrazlar Gölü 

Düzce Kurugöl, Güzeldere Şelalesi, Aydınpınar Şelaleleri, Geyiklibel 

Bolu Göksu, Beşpınarlar, Bolu Karagöl, Sünnet Gölü, Bolu Gölcük, 

Sülüklügöl, Kargalı Gölcük, Ayıkayası 

Yalova Harmankaya, Delmece Yaylası 

Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü, 2022b. 

Doğu Marmara Bölgesi’nde yer alan 8 şehirdeki tabiat parkları ve bu 

parklardaki rekreasyonel aktiviteler Tablo 2’de yer almaktadır. 
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Tablo 2. Tabiat Parkları ve Rekreasyonel Aktivite Olanakları 
Tabiat Parkı Aktivite Olanakları 
Suuçtu Piknik, yaban hayatı gözlemciliği, kanyoning, doğa yürüyüşü, kaya 

tırmanışı, fotoğrafçılık, kuş gözlemciliği  
Sadağı Kanyonu  Piknik, yaban hayatı gözlemciliği, kanyoning, doğa yürüyüşü, kaya 

tırmanışı, fotoğrafçılık, kuş gözlemciliği 
Sansarak Kanyonu Yaban hayatı gözlemciliği, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, çadırlı 

kampçılık, manzara seyri 
Musaözü Doğa yürüyüşü, olta balıkçılığı, karavanlı kampçılık, çadırlı kampçılık 
Yunus Emre Piknik, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, çadırlı kampçılık 
Küçükelmalı  Piknik, yaban hayatı gözlemciliği, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, kuş 

gözlemciliği, olta balıkçılığı, oryantiring, atlı yürüyüş 
Harmankaya 
Kanyonu 

Piknik, kanyoning, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı, fotoğrafçılık, 

karavanlı kampçılık, çadırlı kampçılık, dağ bisikleti, dağcılık, kayak, 

mağara araştırma, manzara seyri, günübirlik kullanım, rafting, kayak 
Kınık Şelalesi Piknik, doğa yürüyüşü, çadırlı kampçılık, bisiklet 
Erikli Yaban hayatı gözlemciliği, doğa yürüyüşü 
Ballıkayalar  Piknik, yaban hayatı gözlemciliği, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı, 

fotoğrafçılık, manzara seyri, günübirlik kullanım, gölet, gezi rotası, doğa 

sporları alanı, tırmanma parkuru 
Beşkayalar  Yaban hayatı gözlemciliği, doğa yürüyüşü, çadırlı kampçılık, mağara 

araştırma, manzara seyri 
Suadiye Piknik, doğa yürüyüşü, bisiklet, dağ bisikleti, kayak, doğa sporları alanı 
Eriklitepe Piknik, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, karavanlı kampçılık, çadırlı 

kampçılık, manzara seyri, konaklama, köy pazarı 
Kuzuyayla  Piknik, yaban hayatı gözlemciliği, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, bisiklet, 

günübirlik kullanım 
Ormanya  Piknik, yaban hayatı gözlemciliği, doğa yürüyüşü, günübirlik kullanım 
Gazilerdağı Piknik, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, çadırlı kampçılık, bisiklet, atlı yürüyüş 
Kuzuluk Doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, bisiklet, doğa temalı şenlikler 
İl Ormanı Doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, bisiklet, doğa temalı şenlikler, konaklama 
Poyrazlar Gölü Fotoğrafçılık, kuş gözlemciliği, bisiklet, doğa temalı şenlikler, atv safari, 

trenle göl turu, atla göl turu, paintball 
Kurugöl Yaban hayatı gözlemciliği, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık 
Güzeldere Şelalesi Doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, çadırlı kampçılık, bisiklet, atlı yürüyüş 
Aydınpınar Şelaleleri  Doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık 
Geyiklibel Piknik, doğa yürüyüşü, olta balıkçılığı, bisiklet, foto safari 
Göksu Doğa yürüyüşü, bisiklet 
Beşpınarlar İp parkuru ve pentantlon, doğa sporları alanı 
Bolu Karagöl Piknik, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, olta balıkçılığı, bisiklet, doğa sporları alanı 
Sünnet Gölü Piknik, doğa yürüyüşü, olta balıkçılığı, bisiklet, doğa sporları alanı 
Bolu Gölcük Piknik, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, olta balıkçılığı, bisiklet, doğa sporları alanı 
Sülüklügöl Piknik, doğa yürüyüşü, olta balıkçılığı, çadırlı kampçılık 
Kargalı Gölcük Yaban hayatı gözlemciliği, doğa yürüyüşü, çadırlı kampçılık, manzara seyri 
Ayıkayası Doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, bisiklet 
Harmankaya Piknik, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, olta balıkçılığı, çadırlı kampçılık 
Delmece Yaylası Piknik, yaban hayatı gözlemciliği, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, çadırlı 

kampçılık, oryantiring, bisiklet, yayla turizmi, botanik gezisi 

Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü, 2022a; Beşkayalar Tabiat Parkı, 2022; Erikli Tabiat Parkı, 2020; Geyiklibel 

Kanyonu Tabiat Parkı, 2022. 
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Tablo 2’ye göre; toplam 33 tabiat parkı ve 35 farklı rekreasyonel aktivite 
tespit edilmiştir. Rekreasyonel aktivitelerde kayda değer sayıda ortak 

aktivite söz konusu olmakla birlikte bazı spesifik aktiviteler tek bir tabiat 

parkında yapılabilmektedir.  
33 tabiat parkında gerçekleştirilen aktiviteler arasında hangi 

aktivitelerin daha sık tekrarlandığını bir başka deyişle hangi aktivitelerin 

daha çok tabiat parkında yapıldığını anlamak için frekans analizi yapılarak 

yüzdelik oranları hesaplanmıştır. Tablo 3’e göre frekans değeri en yüksek 

aktivite “doğa yürüyüşü”dür (F: 30, O: %16,76). Buradan anlaşılmaktadır 

ki, sadece 3 tabiat parkında aktivite olanağı olarak “doğa yürüyüşü” 

belirtilmemiştir. Bu tabiat parkları; Harmankaya Kanyonu, Poyrazlar Gölü 

ve Beşpınar’dır. 

Tablo 3. Rekreasyonel Aktivitelerin Frekans ve Oran Dağılımları 

Aktivite Frekans Oran 
(%) Aktivite Frekans Oran 

(%) 
Doğa yürüyüşü 30 16,76 Dağ bisikleti 2 1,12 
Fotoğrafçılık 21 11,73 Mağara araştırmaları 2 1,12 
Piknik 19 10,61 Konaklama 2 1,12 
Bisiklet 15 8,38 Rafting 1 0,56 
Çadırlı Kampçılık 13 7,26 İp parkuru ve pentantlon 1 0,56 
Yabani hayat gözlemciliği 12 6,70 Gölet 1 0,56 
Olta balıkçılığı 8 4,47 Gezi rotası 1 0,56 
Doğa sporları alanı 6 3,35 Tırmanma parkuru 1 0,56 
Manzara seyri 6 3,35 Yayla 1 0,56 
Kaya tırmanışı 4 2,23 Dağcılık 1 0,56 
Günübirlik kullanım 4 2,23 Botanik gezisi 1 0,56 
Kuş gözlemciliği 4 2,23 Köy pazarı 1 0,56 
Kanyoning 3 1,68 ATV safari 1 0,56 
Atlı yürüyüş 3 1,68 Trenle göl turu 1 0,56 
Doğa temalı şenlik 3 1,68 Atla göl turu 1 0,56 
Karavanlı kampçılık 3 1,68 Paintball 1 0,56 
Kayak 3 1,68 Foto safari 1 0,56 
Oryantiring 2 1,12 Toplam 175 100 

Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü, 2022a; Beşkayalar Tabiat Parkı, 2022; Erikli Tabiat Parkı, 2020; Geyiklibel 
Kanyonu Tabiat Parkı, 2022. 

 
Frekans değeri en yüksek diğer aktiviteler de; “fotoğrafçılık”, “piknik”, 

“bisiklet”, “çadırlı kampçılık”, “yabanî hayat gözlemciliği” şeklinde 

devam etmektedir. Geri kalan aktivitelerin frekans değeri 10’un altındadır. 

14 tane aktivitenin ise frekansı 1 olarak tespit edilmiştir. Bu durum söz 

konusu aktivitelerin Doğu Marmara Bölgesi’ndeki tek bir tabiat parkında 

yapıldığı anlamına gelmektedir. Buna paralel olarak oransal değerlere 
bakıldığında da “doğa yürüyüşü” %16,76 ile yüzdelik içindeki en yüksek 

orana sahip aktiviteyken, 14 adet aktivite 0,56’lık değerle en düşük 

yüzdelik orana sahip aktivitedir. 
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Grafik 1. Tabiat Parklarındaki Aktivite Sayısının Dağılımı 

 
 
Tabiat parklarının rekreasyon aktiviteleri açısından zenginliğinin 

sıralandığı Grafik 1’de görüldüğü üzere; 15 farklı aktivite imkânı sunan 

Bilecik’teki Harmankaya Kanyonu ilk sırada yer almaktadır. Bunu; 11 

farklı aktivite imkânıyla Ballıkayalar ve 9 farklı aktivite imkânıyla 

Delmece Tabiat Parkı takip etmektedir. 
Genel olarak bulgular değerlendirildiğinde; Doğu Marmara Bölgesi’nde 

en fazla tabiat parkının Bolu şehrinde olduğu, bölgedeki tüm parklarda 

toplam 35 farklı rekreasyon faaliyeti gerçekleştirildiği, en sık yapılan 

rekreasyon faaliyetinin doğa yürüyüşü olduğu ve aktivite sayılarına göre 
tabiat parkları kendi içinde karşılaştırıldığında en çok aktivitenin 15 farklı 

aktiviteyle Bilecik Harmankaya Kanyonu’nda, en az aktivitenin ise 2 farklı 

aktiviteyle Erikli, Aydınpınar Şelaleleri, Göksu ve Beşpınarlar tabiat 

parklarında yapıldığı anlaşılmıştır. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Günümüzde şehirlerin bunaltıcı ortamından kaçış, kendini dinleme 

arzusu, sağlıklı yaşamın popüler bir yaşam tarzı haline gelmesi gibi pek 

çok sebep, insanların turistik amaçlı gezmenin yanı sıra gezilerinde spor 

aktivitelerine daha fazla ilgi duymalarına zemin hazırlamıştır. 
Turizm açısından önemli potansiyellere sahip tabiat parklarında 

gerçekleştirilen aktiviteler incelendiğinde, gerçekten de ekoturizm ve spor 

turizmi potansiyelinin bu destinasyonlarda oldukça güçlü olduğu 

anlaşılmıştır. Araştırmaya konu olan tabiat parklarındaki rekreasyonel 

faaliyetlerden en fazla öne çıkanın doğa yürüyüşünün olması, söz konusu 

doğal alanların yürüyüşe uygun olmasının yanı sıra günümüzde 
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destinasyonlarda gerçekleştirilen en yaygın aktivitenin yürüyüş olmasıyla 

da ilişkilendirilebilir. Nitekim günümüzde ziyaretçilerin turizmi algısı ve 

turizmin içeriği alışılagelmiş kalıplardan çıkıp, giderek değişmektedir. 

Artık bir destinasyonu deneyimlemenin en popüler yollarından biri 

yürüyüş turizmi olarak görülmektedir. Ayrıca yürüyüş turizmi vasıtasıyla 

turistlerin yerel halkla, doğayla ve kültürle daha iyi etkileşim kurması da 

mümkün hâle gelmektedir. Çünkü seyahat ettikleri zamanlar da dâhil 

olmak üzere, genel olarak açık hava etkinlikleri, gezginlerinin artan talebini 
karşılamaktadır (UNWTO, 2019). Doğu Marmara Bölgesi’ndeki 

şehirlerden en çok tabiat parkının Bolu’da yer almasının şehrin coğrafi ve 

iklim özellikleriyle ilişkili olduğu söylenebilir. En çok aktivite imkânına 

sahip tabiat parkının on beş farklı aktiviteyle Bilecik’teki Harmankaya 

Kanyonu’nda olması da araştırmada dikkat çeken bir sonuç olarak diğer 

tabiat parklarında da aktivitelerin çeşitlendirilebileceğine güzel bir 

örnektir. Tabiat parklarında en çok yapılan aktivitelerin; doğa yürüyüşü, 
fotoğrafçılık, piknik, bisiklete binme olması, bu aktivitelerin kolaylıkla 

herkes tarafından günübirlik ziyaretle yapılabilecek nitelikte olmasıyla 

ilişkilendirilebilir. 
Doğu Marmara Bölgesi’ndeki tabiat parklarında tespit edilen 

rekreasyonel aktivitelerin yarısına yakınında her birinin kendine özgü 

aktiviteye ev sahipliği yapması farklı açılardan değerlendirilebilir. Turizm 

açısından değerlendirildiğinde, bu tabiat parklarını diğerlerinden farklı 

kılan kaynak değerlerin destinasyona ayrı bir çekicilik unsuru 
kazandırması muhtemeldir. Bu sayede tabiat parkları eşsiz deneyim sunma 

avantajını spesifik ziyaretçiler çekerek kullanacaktır. Bununla birlikte 

tabiat parklarındaki rekreasyon aktiviteleri genişletilerek ve 

çeşitlendirilerek yeni turizm türlerine de ev sahipliği yapılması 

mümkündür. Böylelikle iç ve dış turizm hareketlerine kayda değer ölçüde 

katkı sağlanması söz konusu olacaktır. Bu bağlamda dikkat edilmesi 

gereken husus, tabiat parklarındaki eşsiz kaynak değerlerin korunmasına 

yönelik faaliyetlerdir. Nitekim tabiat parklarındaki biyolojik çeşitliliğin ve 

doğal kaynakların bozulması, söz konusu alanı kısa zaman içinde işlevsiz 

hale getirecek ve dolayısıyla turizm potansiyelini de yok edecektir.  
Sonuç olarak; çalışmadaki sınırlandırılmış bir bölgenin tabiat 

parklarının zengin rekreasyonel faaliyetler sunmasının ve çeşitli turizm 

türlerine uygunluğunun, ziyaretçilerin değişen turizm algısına ve 

ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde araştırmadan yapılan çıkarım, Yener’in (2021) 
Türkiye’deki tabiat parklarını analiz ettiği çalışmasında “tabiat parklarının 

rekreasyon ihtiyacının karşılanmasında etkin ve yaygın bir araç olarak 

kullanıldığı” sonucuyla uyuşmaktadır. Ayrıca Akten ve Gül’ün (2014) 
çalışmasında belirttiği gibi tabiat parklarının koruma altına alınma 
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gerekçelerinin rekreasyon ve turizm faaliyetleriyle çelişerek rekabet 

edememesi ise önemli bir tehdittir. Bu bağlamda çevre koruma bilincinin 

sadece ziyaretçiler nezdinde değil toplum nezdinde yerleştirilmesi ve 
geliştirilmesi temel bir gerekliliktir. Bu bilinç yerleşene kadar ise korunan 

alanlarda kuralların tavizsiz uygulanması ve caydırıcı cezaî işlemlerin 

standartlaşması gereklilik arz etmektedir. Bu sayede korunan alanların 

“gerçekten korunması” mümkün olacaktır. 
Yeni yapılacak araştırmalarda korunan alanlar statüsündeki tabiat 

parklarının rekreasyon ve turizm faaliyetlerine açılmasının beraberinde 

getirebileceği muhtemel olumlu ve olumsuz hususlarla ele alınabilir, 

bölgeler arası çeşitli karşılaştırmalar yapılabilir ve bu aktivitelere katılan 

ziyaretçilerle görüşmeler yapılarak mevcut durum belirli aralıklarla takip 

edilebilir. 

KAYNAKÇA 
Akten, S. ve Gül, A. (2014). Korunan doğal alanlarda ziyaretçilerin olası 

etki düzeyleri önlem ve standartların belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı 

örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi 

Dergisi, 15(2), 130-139. 
Akyol, A. ve Uygun, A. A. (2017). Sürdürülebilir turizm uygulamaları 

kapsamında ziyaretçi tercihleri: Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği 

örneği. Turkish Journal of Forestry, 18(2), 133-139. 
Armaitiene, A., Bertuzyte, R., ve Vaskaitis, E. (2014). Conceptual 

framework for rethinking of nature heritage management and health 
tourism in national parks. Procedia-social and behavioral 
sciences, 148, 330-337. 

Batman, Z. P. ve Demirel, Ö. (2015). Altındere Vadisi Meryemana Deresi 

güzergâhında doğa temelli turizm etkinliği: Yamaç paraşütü. İnönü 

Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 5(11), 13-26. 
Beşkayalar Tabiat Parkı. (2022). Beşkayalar Tabiat Parkı-Başiskele – 

Kocaeli. Erişim adresi: Hata! Köprü başvurusu geçerli değil. 
Bozok, D. ve Kahraman, K. (2015). Kırsal turizmde yöresel yemek 

kültürünün rolü: Balıkesir. International Journal of Social and 
Economic Sciences, 5(1), 85-90. 

Carrascosa-López, C., Carvache-Franco, M., ve Carvache-Franco, W. 
(2021). Perceived value and ıts predictive relationship with satisfaction 

and loyalty in ecotourism: A Study in the Posets-Maladeta Natural Park 
in Spain. Sustainability, 13(14), 7860. 

Çelik, A. ve Göçmen, Z. (2013). Yerel yönetim bakış açısıyla etkinlik 

turizmi motivasyonlarının belirlenmesine yönelik bir araştırma. Üçüncü 

Sektör Sosyal Ekonomi, 48(2), 70-89. 



1253 

Deng, J., King, B., ve Bauer, T. (2002). Evaluating natural attractions for 
tourism. Annals of tourism research, 29(2), 422-438. 

Duglio, S. ve Letey, M. (2019). The role of a national park in classifying 
mountain tourism destinations: An exploratory study of the Italian 
Western Alps. Journal of Mountain Science, 16(7), 1675-1690. 

Erikli Tabiat Parkı. (2020). 1440 rakımlı Erikli Tabiat Parkında doğa 

yürüyüşü. Erişim adresi: http://www.bilecik.gov.tr/1440-rakimli-erikli-
tabiat-parkinda-doga-yuruyusu 

Geyiklibel Kanyonu Tabiat Parkı. (2022). Düzce - Geyiklibel Kanyonu 
Tabiat Parkı Erişim adresi: https://bolge9.tarimorman.gov.tr/menu/73 
/duzce-geyiklibel-kanyonu-tabiat-parki 

Gül, A., Örücü, Ö. K. ve Karaca, Ö. (2005). Korunan alanlarda rekreasyon 

uygunluk analizi ile potansiyel alanların belirlenmesi (Gölcük Tabiat 

Parkı örneği). Atila Gül (Ed.)., Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu 8-
10 Eylül 2005 Sözlü Bildiriler Kitabı (s. 423-432) içinde. Isparta, 

Türkiye: Fakülte Kitabevi. 
Huayhuaca, C. A., Cottrell, S., Raadik, J., ve Gradl, S. (2010). Resident 

perceptions of sustainable tourism development: Frankenwald Nature 
Park, Germany. International Journal of Tourism Policy, 3(2), 125-141. 

Johnson, K. M. ve Beale, C. L. (2002). Nonmetro recreation counties: Their 
identification and rapid growth. Rural America, 17(4), 12-19. 

Kaae, B. C., Holm, J., Caspersen, O. H. ve Gulsrud, N. M. (2019). Nature 
Park Amager–examining the transition from urban wasteland to a 
rewilded ecotourism destination. Journal of Ecotourism, 18(4), 348-
367. 

Kılıç, S. N. ve Buzlukçu, C. (2021). Yaşam tarzı göçü bağlamında kentten 

kırsala kaçış: Yeni köylü turizm girişimcileri üzerine nitel bir 

araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, 24(46-1), 1387-1400. 
Koday, S., Kaymaz, H. ve Kaya, G. (2018). Kuzalan Tabiat Parkı’nın Doğa 

Turizm Potansiyeli (Dereli-Giresun). Marmara Coğrafya Dergisi, (37), 
124-143. 

Koynova, T., Koleva, V., Dragoeva, A. P. ve Natchev, N. (2019). Peri-
urban national parks as green spaces for recreation: A case study of 
nature park shumen plateau. International Journal of Social Ecology 
and Sustainable Development (IJSESD), 10(1), 46-58. 

Lee, I. Y. (2015). Calmness and Recreation: The role of Regional Nature 
Park in the Ile-de-France region. International Journal of Tourism 
Sciences, 10(1), 13-22. 

Long, P. ve Lane, B. (2000). Rural tourism development. William C. 
Gartner ve David W. Lime, (Ed.), Trends in Outdoor Recreation, 
Leisure and Tourism (s. 299–308) içinde. Wallingford: CABI. 

http://www.bilecik.gov.tr/1440-rakimli-erikli-tabiat-parkinda-doga-yuruyusu
http://www.bilecik.gov.tr/1440-rakimli-erikli-tabiat-parkinda-doga-yuruyusu
https://bolge9.tarimorman.gov.tr/menu/73/duzce-geyiklibel-kanyonu-tabiat-parki
https://bolge9.tarimorman.gov.tr/menu/73/duzce-geyiklibel-kanyonu-tabiat-parki


1254 

Mann, C. ve Absher, J. D. (2008). Recreation conflict potential and 
management implications in the northern/central Black Forest Nature 
Park. Journal of Environmental Planning and Management, 51(3), 363-
380. 

Milli Parklar Kanunu. (1983, 11 Ağustos). Resmî Gazete (Sayı: 18132). 

Erişim Adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2873.pdf 
Oktay, K., İşlek, E. ve Yaşar, U. (2016). Kastamonu’da Doğa Turizmi 

Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 
(2), 47-54. 

Olenych, I. (2020). Landscape basics of the information systems 
organization of recreation tourist resources of the Carpathian national 
nature park. Fundamental and applied researches in practice of leading 
scientific schools, 37(1), 34-41. 

Özgen, N. (2010). Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğal turizm potansiyelinin 

belirlenmesi ve planlamaya yönelik öneriler. Uluslararası İnsan 

bilimleri dergisi, 7(1), 1407-1438. 
Stankov, U., Stojanović, V., Dragićević, V. ve Arsenović, D. (2011). 

Ecotourism: An alternative to mass tourism in Nature Park “Stara 

Planina”. Journal of the Geographical Institute" Jovan Cvijic", 
SASA, 61(1), 43-59. 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü, 2022a. Erişim adresi: 

https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP 
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü, 2022b. Erişim adresi: 

https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP/ 
Belgeler/Korunan%20Alanlar%20Listesi/TP-WEB.pdf 

TIES. (2015). What is ecotourism? Erişim adresi: http:// 

www.ecotourism.org/what-is-ecotourism.  
UNWTO. (2019). Walking Tourism: Promoting Regional Development: 

Executive Summary. eISBN:978-92-844-2052-0. Erişim adresi: 

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284420520. 
UNWTO. (2022). Sport Tourism. Erişim adresi: https://www.unwto. 

org/sport-tourism. 
Walmsley, D. J. (2003). Rural tourism: A case of lifestyle-led 

opportunities. Australian Geographer, 34(1), 61-72. 
Wood, S. A., Guerry, A. D., Silver, J. M., ve Lacayo, M. (2013). Using 

social media to quantify nature-based tourism and recreation. Scientific 
reports, 3(1), 1-7. 

Yener, Ş. D. (2021). Türkiye’deki tabiat parklarının rekreasyonel açıdan 

analizi. Eurasian Journal of Forest Science, 9(3), 122-133. 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2873.pdf
https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP/Belgeler/Korunan%20Alanlar%20Listesi/TP-WEB.pdf
https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP/Belgeler/Korunan%20Alanlar%20Listesi/TP-WEB.pdf
http://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284420520
https://www.unwto.org/sport-tourism
https://www.unwto.org/sport-tourism


1255 

E-SPOR TURİZMİNE NÖROPAZARLAMANIN ETKİSİNİN 
KAVRAMSAL OLARAK İNCELENMESİ 

 
 

Ceyhun KEDİKLİ 
Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü, y215026001@subu.edu.tr 
 

 
Didar SARI ÇALLI 

Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 
didarsari@subu.edu.tr 

 
 
ÖZET 
Ülkelerin tanıtımı açısından E-Spor Turizminin reklam niteliği taşıdığı 

söylenebilir. Turnuvalara ait billboardlarda, broşürlerde, tanıtım 

afişlerinde, web sitelerinde yer alan reklamlar sayesinde destinasyonlar ön 

plana çıkmaktadır. Çoğunlukla gençlerin ilgisini çeken E-Spor 
faaliyetlerinin, yapıldıkları şehirlere ve dolayısıyla ülkelere önemli getiriler 
sağladığı düşünülmektedir. Yeni pazarlama yaklaşımları arasında yerini 

alan nöropazarlama; tüketicilerin, pazarlama faaliyetleri karşısında 
nörolojik olarak verdikleri tepkilerin nörobilimde kullanılan cihazlarla 

saptanmasına dayanmaktadır. Bu bilgiler dahilinde çalışmanın amacı; 

nöropazarlamanın kapsamı ve kullanım alanlarını değerlendirerek 
kavramsal açıdan incelemek ve bu bağlamda E-Spor turizminde 
nöropazarlamanın kullanım biçimlerine yönelik öneriler geliştirmektir. 
Kavramsal nitelikteki bu çalışmada, beyinde ve beyin dışında gerçekleşen 

çeşitli faaliyetleri ölçen tıbbi yöntemler barındıran nöropazarlama 

tekniklerinin E-Spor faaliyetlerinin pazarlanmasında bir strateji olarak 

kullanılmasının etkinlik sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Turizm, e-Spor, spor turizmi, Nnöropazarlama. 
 

CONCEPTUAL REVIEW OF THE EFFECT OF 
NEUROMARKETING ON E-SPORTS TOURISM 

 
ABSTRACT 
It can be said that E-Sports Tourism is an advertisement in terms of the 
promotion of countries. Destinations come to the forefront thanks to the 
advertisements on the billboards, brochures, promotional posters and 
websites of the tournaments. E-Sports activities, which mostly attract the 
attention of young people, are thought to provide significant returns to the 
cities and therefore to the countries where they are held. Neuromarketing, 
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which takes its place among the new marketing approaches; it is based on 
the detection of neurological reactions of consumers to marketing activities 
with devices used in neuroscience.The purpose of the study within this 
information; evaluating the scope and usage areas of neuromarketing and 
conceptually examining it and in this context, developing suggestions for 
the use of neuromarketing in E-Sport tourism. In this conceptual study, it 
was concluded that the use of neuromarketing techniques, which include 
medical methods that measure various activities in the brain and outside 
the brain, as a strategy in the marketing of E-Sport activities will provide 
effectiveness. 
Keywords: Tourism, e-Sport, sport tourism, neuromarketing. 

 
1. GİRİŞ 

Spor turizmine olan talebin özel ilgi turizmi türleri arasında 

yaygınlaştığı, sporun turizm faaliyetine katılma unsurları arasında yerini 

almasıyla (Coşkun ve Yücel, 2017, s. 47) turistlerin yurtiçi ve yurtdışındaki 

spor müsabakalarına katılım çabası içinde oldukları gözlenmektedir. E-
Spor turnuvaları da bu kapsamda ön plana çıkmaktadır. Yeni gelişmekte 

olan ve hızla büyüyen E-spor turizmine, destinasyon imajını geliştirme ve 

gelir yaratma gibi önemli noktalardaki katkılarıyla dikkat çekilmektedir 
(Aktuna ve Ünlüönen, 2017; Pirci ve Dalgıç, 2021). 

Sürekli değişim içerisinde olan pazarlama disiplinini fen bilimleri ile 
buluşturan önemli bir gelişme olan nöropazarlama, tüketici ihtiyaç, istek ve 

beklentilerinin daha doğru saptanabilmesine katkı sağlayabilmeyi 

hedeflemektedir (Coşkun Değirmen ve Şardağı, 2016). 
E-Spor turizmine katılan turist sayısının hızla artış göstermesinin 

destinasyonların tanıtımı, gelişimi ve turizm gelirlerini yükseltmesi gibi 
farklı açılardan önemli getirileri olacağı öngörülmektedir. Güncel 

pazarlama yöntemlerinden biri olan nöropazarlamanın E-Spor Turizminin 
gelişimine bu açıdan katkı sunacağı düşünülmektedir. Aynı şekilde E-Spor 
faaliyetlerinin gelişmesi de şehirlerin daha etkin pazarlanmasına katkı 

sağlayacaktır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. E-Spor ve E-Spor Turizmi Kavramı 

Spor Turizmi, turistlerin serbest zamanlarını değerlendirme ya da 

yarışma amacıyla uluslararası veya ulusal ölçekteki spor faaliyetleri, turlar 
ya da şampiyonalara katılımlarına yönelik turizm hareketlerinin tümünü 

içermektedir (Bektaş, 2010, s. 11). E-Spor ise; çevrimiçi (online) video 
oyunları vasıtası ile spor ortamındaki mücadeleyi ve takımlar arasındaki 

rekabeti birbiri ile bütünleştiren yeni gelişen bir spor dalıdır (Durak, 2020). 
Hızla büyüyen E-Spor sektöründe izleyici sayısının 2022 yılında, bir 
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önceki yıla göre %8,7 artışla 532 milyona ulaşacağı öngörülmektedir 

(Newzoo, 2022). E-spor izleyicileri çevrimdışı e-spor organizasyonlarına 

katılarak en iyi oyuncuların performanslarını yakından seyredebilmekte, 

ayrıca oyuncularla tanışma imkânı bulabilmektedir (Dilek, 2019). E-spor, 
yarattığı ekonomik getiriler ile birlikte diğer faktörleri dikkate alındığında 

turizm için alternatif bir ürün olarak değerlendirilebilir (Aktuna ve 
Ünlüönen, 2017). Bu bakımdan E-spor faaliyetleri için seyahat eden 
kişilere “E-spor Turisti” ya da “Es Turist” şeklinde bir isimlendirme ile 
yeni bir turist türünün oluştuğu söylenebilir (Dalgıç ve Birdir, 2019). 

Spor turizmi ve E-spor reel ve sanal biçimde varlıklarını sürdürüyor 

olmakla birlikte, gelecekte bu iki alanın birbirleriyle daha girift biçimde 

çalışacağını gösteren araştırmalar ortaya konulmaktadır (WSTC21, 2021, 
s. 22-23). Formula 1 yarış takımlarına pilotluk için, E-sporda şampiyon 

olan sürücülerin tespit edilmeye çalışılması ya da spor takımlarının E-spor 
eşdeğerleri olan takımlara ev sahipliği yapmaları bunlara örnek olarak 

verilmektedir. 

2.2. Nöropazarlama  
Pazarlama yöntemleri; toplumsal hayata ilişkin yaşanan değişimle, 

teknolojideki gelişmeler ve takiben nöropazarlamanın ortaya çıkışıyla 

Pazarlama 1.0’dan, Pazarlama 4.0’a ilerlemiştir (Yücel ve Çubuk, 2014, s. 
222). İlk olarak 1999 yılında bir pazarlama aracı olarak FMRI çalışmasını 

yürüten Harvard Üniversitesi'nden Gerry Zaltman nöropazarlama 

çalışmalarını başlatmış olmakla birlikte bu terimi alanyazına 2002 yılında 

Alman profesör Ale Smidts “pazarlama stratejilerini geliştirmek amacıyla 

tüketicinin davranışını anlamak için beyinsel mekanizmanın incelenmesi” 

biçimindeki tanımıyla kazandırmıştır (Ćosić, 2016, s. 140). 
Tüketicilerin nasıl karar verdiğine yönelik araştırmalar yapan 

pazarlamacılara, nöropazarlama çalışmaları ile marka imajı, ürün, ambalaj, 
reklam gibi unsurların tüketicilerin bilinçaltında uyandırdığı etkiler ve 

bunların kararlarına etkileri konusunda veriler sunulmaktadır (Yücel ve 
Coşkun, 2018). 

2.3. Nöropazarlama Teknikleri 
Temel olarak beyindeki metabolik ve elektriksel faaliyetlerin yanısıra 

beyin dışındaki faaliyetleri ölçen teknikler olmak üzere 3 dalda sınıflanan 

nöropazarlama tekniklerini Tablo 1’de görmek mümkündür. 
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Tablo:1. Nöropazarlamada Kullanılan Teknikler 

  
Kaynak: Bercea, 2012’den Türkçe’ye uyarlayan Akan, 2018, s. 21 

2.3.1. Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntülemesi (FMRI): 
Nörobilim araştırmalarında sık kullanılan bir yöntem olan Fonksiyonel 

Manyetik görüntüleme cihazı (fMRI), beyindeki kanda oksijen 
yoğunluğunu ölçerek daha çok oksijenin kullanıldığı bölgelerin, nöron 

etkileşimlerinin arttığı ve enerjinin daha çok kullanıldığı bölgelerin 

saptanmasına imkân sağlanmaktadır. Maliyetli olması pazarlama 

çalışmalarında kullanımını kısıtlamaktadır (Gürbüz, 2020, s. 201).  
2.3.2. Pozitron Emisyon Tomografisi (PET): Tıp alanında tümörlerin 

ve metastazların görüntülenmesi için kullanılan nükleer görüntüleme 

tekniği olan bu yöntem zayıflatılmış radyoaktif bir maddenin vücuda 

enjekte edilmesi ve hasta hücrelerin haritalandırılarak görüntülenmesine 

dayanır (Oyman, Yücel ve Tüfekçi, 2020, s. 322).  
2.3.3. Elektroansefalografi (EEG): Kafatasında ortaya çıkan beyin 

dalgalarının elektriksel tekniklerle ölçülmesine dayanan EEG, duygusal 
tepkileri ölçmeyi ve nöropazarlama çalışmaları için kayıt altına alabilmeyi 

sağlamaktadır (Akan, 2018, s. 22). 
2.3.4. Manyetoensefalografi (MAG): Algı, dikkat ve belleği ölçen 

MEG beynin yüzeyindeki elektriksel dalgaları ölçme bakımından EEG ile 
benzer bir sistem olmakla birlikte maliyetlidir. Zamansal çözünürlüğü 
(görüntü alma hızı) çok iyi olan bu yöntem hareketin tam olarak oluştuğu 
alanı ayırt etmekte ise iyi değildir (Babuş, 2019, s. 34). 

2.3.5. Kararlı Durum Topografyası (SST): Beyin dalgası gözlemleme 

tekniği olan SST’de, beynin aktivitelerini gözlemlemek için hafif bir başlık 
ve gözlük kullanır. Bu yöntem TV reklamları izlenirken beyin 

reaksiyonunu gözlemlemek için gerekli olan geçici temporal çözünürlüğe 

sahiptir (Sutherland, 2007). 
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2.3.6. Göz İzleme Tekniği (Eye Tracking): Göz izleme yöntemi göze 
ilişkin hareketlilikleri saptamada, hedef bölgeye bakış yeri ve zamanı, göz 

bebeği genişlemesi, göz kırpma sayısı gibi göze ilişkin ölçümler yapmada 

kullanılmaktadır. Çeşitli teknolojileri barındıran bu yöntemde fotoğraflar, 
videolar ve bilgisayar ekranında uyaranların gözlemlenmesi daha yaygındır 

(Santos, Oliveira, Rocha ve Giraldi, 2015, s. 34). 
2.3.7. Galvanik Deri İletkenliği Ölçüm Tekniği (GSR): Basit ve 

taşınabilir bir cihazla ölçüm yapılan bu teknikte derinin elektrik 
geçirgenliğine verdiği mikro volt seviyedeki tepkiler ile bireyin psikolojik 
davranışları ilişkilendirilir. Reklamlar ve web sitelerine yönelik 

tüketicilerin tepkilerinin ölçülmesinde faydalanılmaktadır (Giray ve 
Girişken, 2013, s. 612, Devrimsel, 2020, s. 59) 

2.3.8. Yüz İfade Tanımlama Yöntemi (FACS): İnsanların anlık olarak 

hissettiği gerçek duyguları yüz ifadelerine olan yansımalarıyla 

milisaniyeler içinde yakalamaya çalışan bu teknik, yüz kaslarındaki 

hareketliliklerle duyguları ilişkilendiren bir tür yüz okuma tekniğidir 
(Akgün ve Ergün, 2016). 

2.4. Nöropazarlama Uygulama Alanları 
Nöropazarlama ürün tasarlama, ambalajlama, fiyatlandırma, mimari, 

siyaset, eğlence gibi çok farklı alan ve süreçlerde kullanılmaktadır. 
Tüketici davranışlarını belirlemeye çalışırken, ürün kıyaslama ve yeniden 
uyarlamada ya da müşteri memnuniyeti ve sadakatini belirlemede, güven 

algısını ve tehdit unsurlarını saptamada ve başka birçok duruma ilişkin 

nöropazarlama yöntem ve teknikleri kullanılabilmektedir (Kesek, 2017, s. 
43). 

2.4.1. Reklam: Nöropazarlama araştırmaları, reklamın verimliliği 

konusunda tüketicilerin hafızasında reklamın edindiği yeri en önemli ölçüt 

olarak işaret etmektedir. Bu durumun tüketicilerin ilerideki satın alma 

davranışlarını da etkilediği görülmüştür. Tüketicilerin bir ürünü satın 

alırken yaptıkları marka seçimlerinde beynin hatırlama merkezinin aktif 
hale gelmesi ile deneyimlerini hatırladıkları ve duygusal tercih yaptıkları 

görülmektedir (Yücel ve Coşkun, 2018, s. 161). 
2.4.2. Logo: Nöropazarlama yöntemlerinden fMRI cihazı, beyin 

hareketlenmelerini en derine kadar anlık olarak görüntüleyebilmektedir. 
Bir kişiye marka logosu gösterildiğinde, beynin belirli bölümlerinde 
kandaki oksijen seviyesinde yüksek oranda artış görülmüştür. Sonuçlardaki 

çeşitlilik, marka logosu ve buna bağlı beyin bölgelerindeki aktiviteler 
üzerine yorum yapabilme fırsatı sunmaktadır. Beyin, marka logosunun kişi 

açısından önemi olduğunu veya kişisel bağlantı kurulduğunu ortaya 
koymaktadır (Fugate, 2007, s. 3). 
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2.4.3. Marka Sadakati: Nöropazarlama uygulamalarında, müşteri 
sadakatine dair araştırmalar marka ile birlikte ele alınmaktadır. 

Araştırmalarda tüketicinin ürüne ve markaya güven duyması ile ürünü satın 

alma olasılığı ve sıklığının arttığının belirlenmesi, pazarlama 
uygulamalarında güven duygusunun önemini de arttırmaktadır (Kesek, 
2017, s. 45). 

2.4.4. Fiyatlandırma: Nöropazarlamanın kullanıldığı diğer 

alanlarından biri olan fiyatlandırma ve satış alanında, tüketicilerin fiyat 

algısı, kaliteyle fiyat arasındaki bağın ortaya konulması, satış 

müzakerelerinin etkili bir şekilde gerçekleşmesi ve satış verimliliğini 

artırmaya yönelik çabalar bulunmaktadır (Aytekin ve Kahraman, 2014, s. 
50). 

2.4.5. Oyun: Nöropazarlama araştırmalarının oyun bölümünde, oyun 
severlere çok daha etkili görsel tasarımlar ve senaryolar yaratarak 
duyguların daha net bir şekilde hissettirilmesine imkân sağladığı 

görülebilmektedir. Oyunculara yaşatılmak istenen duygular ve şiddeti 

nöropazarlama teknikleriyle saptanabilmekte ve istenilen seviyeye çeşitli 

uygulamalarla taşınabilmektedir. Böylelikle oyun uygulamaları en iyi 

biçimde şekillendirilebilmektedir (Kesek, 2017, s. 52). 
2.4.6. Eğlence Sektörü: TV programları, film gibi eğlence sektöründe 

de faydalanılan nöropazarlama, yapımcı ve yayınların izleyicilerde 

uyandırdığı duygular ve hislere dair öngörü sahibi olmalarını sağlamakta 

ve buna yönelik afiş, reklam, tanıtım gibi alanlarda daha etkin ve çeşitli 

düzenlemeler getirme imkânı yaratmaktadır (Akın, 2014). 
2.4.7. Ürün Tasarımları: Nöropazarlama, ürün tasarımları ve 

ambalajlama kararlarının alınması, ürün yerleştirmenin sağlanması, 

tüketicilerin ürün ve marka tercihlerine etki eden unsurları tespit etmek gibi 

konularla ilgilenmektedir (Aytekin ve Kahraman, 2014, s. 50). 
Nöropazarlama; farklı ambalaj tasarımları ve rakiplerin tasarımlarına 

yönelik kıyaslamalarla ürünlerin alıcılarda oluşturduğu algıya dair işaretler 

vererek pazarlamada önemli bir avantaj sağlamaktadır (Kesek, 2017, s. 48). 
 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 
En güncel pazarlama yaklaşımlarından olan nöropazarlama, şirketler ve 

pazarlamacılar için her alanda önemli yenilikler ve kolaylıklar getirmiştir. 

Tıp alanında kullanılan birçok teknik, nöropazarlama alanında reklam 

stratejileri başta olmak üzere fiyatlandırma ve müşteri memnuniyetine 

bağlı olarak müşteri sadakati oluşturma amacıyla kullanılmaktadır. Bu 

teknikler pazarlama kapsamında kullanılarak tüketicilerin davranış ve ilgi 

odakları anlaşılmaya çalışılmaktadır.  
Turizm faaliyetlerinin küresel ölçekte artması, pazarlama faaliyetlerinin 

gelişmesiyle nöropazarlama tekniklerinin turizm sektöründe de 
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kullanılması son dönemlerde yaygın hale gelmiştir. Bu durum turist istek 

ve ilgi odaklarını anlama konusunda daha iyi imkanlar doğurarak, turizm 
gelirlerini arttırma avantajını sağlayabilir. 

Günden güne gelişim gösteren turizm türlerinden biri olan E-Spor 
Turizminde de nöropazarlama teknikleri kullanılarak E-Spor turnuva ve 
faaliyetlerine katılım gösterecek olan turistlerin istek ve ihtiyaçlarını daha 

doğru ve kapsamlı belirlemek mümkün olabilir. Kullanılacak 

nöropazarlama yöntemleriyle E-Spor turistlerinin ilgi alanları daha detaylı 

belirlenebilir ve ilgili mecralarda uygulanacak reklam, afiş ve 

kampanyalarla talep arttırılabilir. Turizmde mevsimsellik sorununun 
çözümüne katkı sunabilecek bir turizm alanı olan E-Spor turizmi için 

düzenlenecek organizasyonlarda yapılan nöropazarlama araştırmalarının 

da katkısıyla çeşitli aktivite ve eğlence animasyonları ile desteklenerek 

turist sayısı ve turizm geliri arttırılabilir. Bu açıdan kamu ve özel sektör 

temsilcilerine E-Spora ilişkin pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde 

nöropazarlama tekniklerinin kullanımı önerilmektedir. Spor Turizmi ve E-
Spor turizminin birlikte yer alacağı organizasyonlara yer verilmesi ve 

pazarlama çalışmalarında bu ilişkiden faydalanılması ise araştırma 

sonuçlarını destekleyecektir. 
Bu çalışma, E-Spor turizmde nöropazarlama çalışmaları konusunda 

kavramsal bir ön çalışma niteliğinde olup, bundan sonra yapılacak 

araştırmaların ampirik olarak desteklenmesi önerilmektedir. 
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BASİT SORU: TEMEL YANLIŞ, YÖNTEM YANLIŞ OLURSA 

BİNA AYAKTA KALIR MI? 

Atila YÜKSEL 

Prof. Dr., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 
atilayuksel@gmail.com 

 
 

ÖZET 
Sosyal bilimlerin hem öznesi hem nesnesi olan insanın doğa bilimlerine 

hakim klasik anlayışlarca incelenmesi geleneği uzunca bir dönem sürmüş, 

halen de devam etmektedir. Ancak, maddi, değişmez ve evrensel kanunlar 

tarafından yönetildiği düşünülen, öngörülebilir, tahmin edilebilir mekanik 

bir evren anlayışının, daha doğrusu Newton tarafından ortaya konulan fizik 

kanunları çerçevesinde işleyişi anlaşılmaya çalışılan sosyal yaşam ve 

dünyada meydana gelen bazı anomaliler ve klasik limitler1 Newton fiziği 

tarafından anlaşılamamakta ve açıklanamamaktadır. Doğanın parçası olsa 

da doğadan farklı olduğu düşünülen insanın2 anlaşılması ve tahmin 

edilmesinin o kadar kolay olmaması yeni yöntem arayışlarını tetiklemiştir. 

Her şeyin sabit, sürekli, kesin ve ölçülebilir olduğunu savunan klasik 

mantık ve fizik ilkelerine dayalı yöntemlerin yeterliliği/yetersizliği 

konusunda devasa bir tartışma bulunmakla birlikte özellikle hiçbir şeyin 

sabit, kesin, sürekli ve tam anlamıyla ölçülebilir olmadığı, her şeyin 
belirsiz, süreksiz ve kolay kolay anlaşılamayacak durumda olduğunu 

savunan kuantum mekaniği ve mantığının insan davranışlarını incelemek 

ve anlamak açısından uygunluğuna dönük yapılan çağrılara da kulak 

vermekte fayda var. En küçük yapı taşının atom olduğuna inanan dünyanın 

atomun da parçaları, parçalarında parçaları olduğunu, özelliklede evrenin 

en küçük yapı taşının atom değil enformasyon olduğunu keşfetmesiyle sil 

baştan yeniden yazılmak durumunda kalan fizik biliminde olduğu gibi bu 

alandaki yeni keşifler sosyal bilimlerde mevcut bildiklerimizin de baştan 

yeniden yazılmasına sebep olacaktır. Sosyal bilimlerin temellerinin 

yanlışlar üzerine kurulduğunu iddia edenlerin (örn., Wendt (2015); Haven 

ve Khrennikov (2017); Zohar (1996, 2017) kuantumun sosyal bilimlere 
uyarlanmasına dönük argüman ve önerilere dikkat etmekte fayda 

görüyorum. Sosyal yaşamda bir davranışın neredeyse tamamen 

materyal/fiziksel güç ve cezbedici etmenler tarafından oluşturulduğunu, 

insan beyninin sadece bir bilgisayar görevi gördüğü, determinizmi 

                                                      
1 Klasik sınır, klasik olmayan davranışı öngörmeye çalışan fizik teorilerinde kullanılan bir kavramdır.  
2 Yapılan simülasyon çalışmalarında doğada var olan böcek, hayvan vb., varlıkların yok olması durumunda belli 

bir süreden sonra doğada denge tamamen bozulmaktayken, insanın doğadan yok olması durumunda doğa 

varlığını daha iyi bir şekilde devam ettirebilmektedir (bknz. Deryabina vd., 2015; Faurby ve Svenning, 2015; 
Weisman, 2007). 
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(belirlenimcilik), nedenselliği ve nesnelliği benimseyen sosyal bilimlerdeki 

hakim anlayış temelde doğa bilimlerinin neredeyse terk ettiği eskimiş 

Newtoncu anlayıştan esinlenmeye devam eden  sosyal bilimlerin fiziksel 

gerçekliğin artık nasıl görülmesi gerektiği hakkında klasik fizikteki köklü 

değişikliklere uyumlanamamış oluşu şaşırtıcıdır. Bu çalışmada klasik fizik 

ve klasik mantık kurallarına tabi olarak yapılan bilimsel araştırmaların 

temel varsayımları arasında yer alan materyalist evren anlayışı; 

determinizm; mekanik nedensellik ve yerellik; zaman ve mekan; özne ve 

nesne ayrımıyla birlikte tecritçi ve indirgemeci ceterus paribus geleneğinin 

(diğer tüm durumlar/değişkenler sabitken - kapalı sistem) “insan 

gerçekliğinin” incelenmesindeki geçerliliği tartışılacaktır. Bir varlık ve bir 

gerçeklik olarak insanı tartışmaya yeniden açmak adına sosyal yaşamda 

kuantum mekaniği ve mantığından ve özellikle ülkemizde henüz dikkate 

alınmayan Barad’ın faili gerçeklik (agential realism) ve Bhaskar’ın 

yokluğu varsayan çok katmanlı eleştirel gerçeklik (critical realism) 

kavramlarından istifade edilecektir.  
 

THE BASIC QUESTION: IF THE FOUNDATION, AS WELL AS, 
THE METHODOLOGY IS WRONG, WILL THE 

CONSTRUCTION STAND? 

ABSTRACT 
The tradition of studying human beings, who is both the subject and the 
object of social sciences, by classical approach stemming from the natural 
sciences, has lasted for a long time and it is still dominant. However, 
applicability of mechanical understanding of the universe based on 
Newtonian physics, assuming the universe as being material, predictable, 
unchanging and governed by universal laws to social life and the world is 
problematic.  Although there is no consensus as to whether or not humans 
are part of nature, it has been recently suspected that understanding and 
predicting human beings by Newtonian physics is not as simple as it is 
recklessly practised by contemporary research and this has triggered the 
quest for new ways. In short, the clash of opposites has started. That is, in 
contrast to the common but doubtful ontological stance viewing the world 
as continuous, still, precise and measurable, the opponents challenge that 
nothing could be precise, measurable and fully continuous, and argue that 
everything is almost uncertain. With the discovery in quantum mechanics 
that the smallest building block of the universe is information, not atoms, 
almost everything had to be re-written in physical sciences, and necessarily 
social sciences cannot escape from the similar fate.  
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Tıpkı bir ev taşlarla örüldüğü gibi, bilim de gerçeklerle örülür. Fakat bir 

taş yığını ne denli ev değilse, bir gerçeklik yığını da, o denli bilim 

değildir- JULES HENRI POINCARE 

 
Çalan telefonla kendinize geldiniz.  Telefonda hafif gergin olduğunu 

anladığınız eşinizin hatırlattığı üzere hemen eve gitmeniz gerekiyor. Apar 

topar çantanıza  yerleştirdiğiniz iş dosyalarıyla, sıkış tıkış daracık ofisteki 

çalışma masalarının arasından sıyrılıp koridordakileri  güç bela geçerek 

kendinizi bir an önce asansöre attınız. Evrak dolu, ağır mı ağır çantanızın 

askısı omuzunuzda iz yaparken canınızı yakıyor; her katta bir durup bir 

hareket eden asansörden sonunda otopark katında inip, sizin gibi iş 
çıkışında araçlarına gidenlerin kalabalığında arabanıza ulaştınız. Hak 

etmediğinize inandığınız patron fırçasından dolayı darmadağın haldesiniz. 

Elinizdeki işi sil baştan yeniden yapmalısınız. Teslim etmek için sadece bir 

gününüz var.  Kendinizi sakinleştirmeyi deniyorsunuz. Eve bir an önce 

yetişmelisiniz, eşinize söz verdiniz bu defa geç kalmak yok.  Ama işte on 

dakikayla kaçırdınız. Yoğun trafiğe kaldığınızın farkındasınız. Trafiğin 

yoğunluğu aklınızda uyuyan başka bir kaygıyı uyandırıyor. Eve bir an önce 
varmak için bir yandan hangi kestirme yoldan gitmeniz gerektiğini 

hesaplarken diğer yandan aklınızı kemiren o soruya cevap bulmaya 

çalışıyorsunuz. Acaba adresi doğru aldılar mı? İnşallah küçük kızınız için 

ayarladığınız sürpriz  palyaço partisindekilerin eve zamanında 

ulaştırılmasında sıkıntı olmaz diye umut ediyorsunuz. Yetişmeniz gereken 

biricik kızınızın doğum günü. Geçen yıl yapamamıştınız. Bir yandan onun 

heyecanı gözünüzün önünde beliriyor, tebessüm ediyorsunuz. Çok 

sevinçlisiniz ama diğer yandan ertesi güne bitmesi gereken işi eve 

götürmek zorunda olduğunuz için aynı zamanda canınız çok sıkkın. 

Patronun nefesini ensenizde hissediyorsunuz. Boğucu iş yükünüzün 

nefesinizi daraltan kemendinden kurtulmak istercesine kravatınızı 

gevşetiyorsunuz.  Anahtarı kontağa bakmadan tek seferde yerine 

yerleştiriyorsunuz. Ayaklarınız pedallarda. Gözünüz göstergelere otomatik 

olarak kayıyor. Yerinden kımıldamayan depo ibresine kaygıyla bakarak 

kendinize kızıyorsunuz. “Sabah gelirken almalıydım,” diye 

hayıflanıyorsunuz. İnşallah eve kadar yeter diye hesaplıyorsunuz. Anahtarı 

çevirerek çalıştırdığınız motordan gelen garip homurtulu sese kulak 

kabartıyor hemen bakım gününü kaçırdığınızı hatırlıyorsunuz. Hiç 

bakmadan uzandığınız vites kolunu buluyor, yine hiç bakmadan vitese 
atıyor, otoparktan çıkarak yoğun trafiğe karışıyorsunuz. Beklenmedik 

şekilde çiseleyen, sisli ve puslu hava görüş mesafenizi ilk dakikadan 

kısıtlıyor. Sileceklere uzanıyorsunuz, orta ayarda çalışmaya başlıyorlar. 

Arabanın kitinden telefonunuza bağlanarak eşinizi arıyor, işte yaşadığınız 

tüm aksiliklere rağmen en güven verici ve rahat ses tonunda hazırlıkları ve 
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başka bir ihtiyaç olup olmadığını sorarken bir yandan dikiz aynalarını 

kontrol ediyor, diğer yandan önünüzde akan trafikteki aniden birbirini 

sollayan, fren yapan, zaman zaman makas atan, gereğinden fazla yaklaşan, 

yavaş giden, kırmızı-sarı sinyal nehrinde akan araçların durumuna göre 

otomatikleşen hareketlerle yolunuza devam ediyorsunuz.  
Ayaklar pedallarda, eller direksiyonda, gözler yolda ve zihin başka 

yerlerde. Dikkatinizi bu kadar farklı konulara dağıtmışken (telefon, iş, 

patron, doğum günü, yol, diğer araçlar, sis, pus, kaygan yol)  arabayı nasıl 

kullandığınızı merak ediyor musunuz? Yoğun trafiğin hafiflediği ender 

zamanlarda hızınızı yükseltiyorsunuz. Zihniniz patrondan yediğiniz haksız 

ve gururunuzu inciten fırçayı düşünüyorken önünüzdeki trafiğin açıldığını 

gördünüz. Keyfiniz hafiften yerine geliyor. Vaktinden önce 

yetişebileceğim galiba diyorsunuz. Otomatik olarak hızınızı yükseltirken, 

direksiyondaki kumandadan sevdiğiniz radyoyu bulmaya çalışıyorsunuz. 

Bir yandan da gözünüz yolda. O da ne? Sanki ileride yolun üstünde 

hareketsiz duran, orada olmaması gereken yuvarlak, tümsek gibi bir şey 

var. Sis ve pustan dolayı hem ne olduğunu hem de mesafeyi anlamakta 
zorlanıyorsunuz. Yerde duran neyse hala net göremiyorsunuz.  Ne 

olduğunu tam olarak bilemiyorsunuz. Şekline ve hareketsizliğine bakarak 

ne olabileceği hakkında hızlıca tahminlerde bulunuyorsunuz.  Hafriyat 

kamyonlarının birinden düşen büyükçe bir taş parçası da olabilir, yola 

çıkmış bir kaplumbağa da. Akan trafikte ya yavaşlayıp duracaksınız ya 

fırsatını yakalayıp yan şeride geçeceksiniz ya da gözü karartıp yerde duran 

nesnenin üstünden geçeceksiniz. Saniyesinde karar vermek 

durumundasınız. Neye karar verirdiniz? Oturup dakikalarca düşünmeye, 

vakayı kahve eşliğinde gözden geçirip incelemeye,  verileri analiz etmeye 

vaktiniz yok. Problemi sezgisel (otomatik zekayla) çözeceksiniz. O 

saniyedeki kararınızı (ne yapacağınızı) etkileyen onca tahmini faktör var 

(görüş mesafesi sorunu; kaygan yol; yoldaki nesnenin büyüklüğü ve bu 

nesnenin ne olduğu, neye benzediği; canlı olup olmadığı; çarpma 

durumunda size zarar verip vermeyeceği; durma, yavaşlama, şerit 

değiştirme durumunda diğer sürücülerin o anda ne yaptıkları ve 

beklenmeyen bir şey yapıp yapmayacakları; fren yapmanız durumunda 

kayma riski; yoldaki nesnenin maddi ya da yaşamsal bir hasara neden olup 

olmayacağı;  üstünden mi geçilecek, şerit mi değiştirilecek, kaçınılmaz 

olması durumunda nesne aracın ne tarafına hizalanacak; doğum gününe geç 

kalma kaygısı; kızınızın muhtemel üzüntüsü; eşinizin “yine mi geç kaldın” 

bakışı; nesnenin ne olduğunun yarattığı tedirginlik; kasko durumu; 

çarpmaya başka araçların karışması durumunda ertesi güne işin 

yetişmemesi kaygısı;  aracın tamirde kalacağı süre, geçmişte benzer bir 

durumda kalmışlığınız; direksiyon hakimiyetinize olan güveniniz, 

kalbinizin yükselen temposu, panik hali, sezgileriniz… vs.,) ve bu kararın 
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yaratacağı olası sonuçlar (potansiyeller) var. Dikkat edilirse direksiyondaki 
bu kişi aynı anda hem geçmişten bir değerlendirme/hatırlama (olmuşlar: 

geçmişte böyle bir durum yaşanmış olması; yerdeki nesneyi geçmişten 

bildiği bir şeye benzetme) hem anlık detayları değerlendirme (olanlar: 

yoldaki araçların konumları, hızları; havanın sisli durumu, görüş mesafesi) 

ve hem de gelecekteki olasılıklar (olabilecekler: yetişemediği için kızının 

küsmesi, eşinden duyacakları; hasar olması durumunda arabanın tamirde 

kalacağı süre; patron ve yetişmeyen işin yaratacağı durumlar) hakkında 

değerlendirme yapmaktadır. Tek bir zaman diliminde aynı anda birçok 

duygu/düşünce/zaman yaşayan (kaygı, stres, korku, belirsizlik, kararsızlık, 

kestirilmezlik, geçmiş/şu an/gelecek) bu kişiye o anda ne hissettiği 

sorulursa ne cevap verir? 3 Diyelim ki “çekindim” dedi. Tüm olmuşlar, 

olanlar ve olacakları tek bir kelimeye  sığdırdı. Görkemli, devasa bir ağacı 

içine sığdıran tohum çekirdeği gibi. 
Sosyal yaşamla ilgili bilimsel araştırmalar gerçeği bulabilir mi? 

Bilimsel araştırmaların sonuçlarıyla sosyal yaşam uyumlu mudur? 

Kullanılan yöntem/yaklaşım/soru sıralaması değişirse bilimsel sonuçlar 

değişir mi? Bilimsel bulgulara dayalı yorumladığımız nedensellik bizim 

düşündüğümüzden farklı olabilir mi? Yukarıda verdiğim hipotetik senaryo 

eşliğinde bu sorularla ne anlatmak istediğime birkaç örnekle ışık tutmaya 

çalışayım.: i) Austad (2002), nesiller boyu laboratuvarlarda kullanılmak 

üzere yetiştirilen laboratuvar farelerinin, vahşi akrabalarına kıyasla 

(örneğin, tarla faresi, ev faresi) zaman içinde nasıl değiştiğini araştırmak 

için bir deney hazırlar. Deneyde, farelerin içine konacağı kutunun 

kenarından yükselen iki dikey destek boyunca bir ip bağlanır. İpin 

ortasından bir başka ip kutunun içine doğru salınır.  Amaç laboratuvar 

farelerinin ön ayaklarıyla ipe tutunup, tırmanıp tırmanmayacaklarını ve ne 

kadar süre dayanabileceğini incelemektir. Kutunun içindeki laboratuvar 

farelerinden bazılarının ipten cılızca tutunduğu; ancak, birkaç saniye 

dayandığı, ipi bırakarak kutuya geri düştükleri, vazgeçtiklerini 

gözlemlenmiştir. Laboratuvar dışında yaşayan farelerin benzer bir 

durumda ne yapabileceklerini merak eden Austad bir ev faresi yakalar. Ne 

                                                      
3 Kuvvetle muhtemel birden fazla duygu olasılığından daha ziyade tek bir duygu/düşünce ifade edecektir. 

Gerçekte bu ifadeyle araştırmacı tüm yaşananları anlayıp açıklayabilir mi? Kişinin 

gayesine/niyetine/motivasyonuna göre (her ne olursa olsun eve yetişmeliyim/eve geç kalmamda bir sakınca 

yok) tüm o andaki duygu olasılıklarından bir tanesi tek bir duygusal duruma dönüşür. Karara neden olan sezgi, 
ve niyet atomik ve atom altı alemlerdeki olayların kuantum mekaniği tarafından matematiksel olarak 

tanımlanan bir süreçte nasıl gerçekleştiğine benzemektedir. Farkında olmasa da bu kişi için yaşanmakta olan 

o an geçmiş-şimdi-gelecek üst üste binmiş bir pozisyondadır. Ayrıca direksiyondaki kişi aynı anda hem trafiğin 

aktığı mekandadır (fiziksel) hem de başka yerlerde (artırılmış zihinsel gerçeklik).  Üstelik eylem anında kişi 

mekanla etkileşimde değildir (mekanla –arabayla- diğer sürücülerle - trafikle), aksine cereyan eden olayın 

içindedir, mekanın parçasıdır. Trafikteki zaman, mekan ve diğer sürücülerle dolanıktır. Sürücü olasılıklı, 
gelişimsel, dönüşümsel, ilişkisel, katılımcı gerçekliğin (olmakta olan ve olacak olan olasılığın) bir parçasıdır, 

onunla bir bütündür. Bir karar verilirken, tüm bu dalgalanan olasılıklar(değişkenler) içinden farkında olmadan, 

otomatik olarak (sezgisel şekilde) bir olasılık olabilir gerçeğe dönüştürülür (yani kuantum çöküşü olarak 
adlandırılan tek bir değerde birleşir). 
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olacağını görmek için aynı testi ev faresi üstünde dener. Beklemediği bir 

şekilde ev faresi ipe tutunarak rahatlıkla tırmanır ve kendini kutunun dışına 

bırakır.  Tırmanma yetenekleriyle ilgili bu deneye ek olarak, laboratuvar 

farelerinin davranışlarının ve stres düzeylerinin farelerin kimin tarafından 

kutuya konduğuna (farelerin onları kutuya koyan kişinin erkek mi dişi mi 

olduğuna) bağlı olarak farklı tepki verdiği gözlenmiştir. Bu deney, çoğu 

zaman kapalı ortamda (ceterus paribus) yapılan deneysel/yarı-deneysel 
çalışmaların sonuçlarıyla gerçek hayat arasındaki farklılığı ortaya koymak 

adına bir örnektir.  ii) İkinci örnek ise LaPiere’nin çalışması. 1930'ların başı 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Çinlilere karşı tıpkı Afrika kökenlilere 

olduğu gibi yaygın ve güçlü bir ırk ayırımının olduğu bir dönem. LaPiere, 

genç Çinli bir karı koca ile bütün A.B.D.'yi gezerek 66 motel ve otele ve 
184 lokantaya girerler. Çinlilere karşı düşmanca tavırların yaşandığı bir 

dönemde bu yerlere girip çıkmaları ilginç bir deneyimdir. İşletmelerden 

sadece biri onları içeri almamıştır. LaPiere (1934) bu beklenmedik güzel 

yaşantılarını, Çinli dostlarının yüzlerinde hep görünen kocaman 

gülümsemeye bağlamıştır. Gezilerini tamamladıktan altı ay sonra LaPierre 

gittikleri bütün otel ve lokantalara Çinli bir çift için otellerinde veya 

lokantalarında rezervasyon yaptırmak istediğini yazan bir mektup yollar. 
Bu işletmeler LaPiere ve Çinli dostlarıyla yüz yüze kaldıklarında göstermiş 

oldukları davranışın aksine rezervasyon yapmayı reddetmişlerdir. Sadece 

%1 kabul edeceğini bildirmiş, %92’si ret cevabı vermiş, %7’i ise kesin bir 

cevap vermemiştir (LaPiere, 1934).Bu araştırma kullanılan yöntemin 

değişmesi durumunda çıkan sonuçların etkilenebileceğine işaret 

etmektedir. iii) Üçüncü örnek ise intihar oranları ve mevsimler arasında bir 

ilişki olduğunu tespit eden Durkeim’in araştırmasıdır. Bu çalışmada elde 
edilen verilere göre mevsimlerle birlikte intihar oranları değişmektedir. 

Verilere bakıldığında haziran-temmuz aylarına doğru intihar oranları 

yükselmekte, sonraki aylarda ise düşme eğilimi göstermektedir. İlk bakışta 

sıcaklıktaki düşme ve yükselmeyle bireylerin kendini öldürme 

eğilimlerinin değişmesi arasında nedensel bir bağ olduğu izlenimi 

vermektedir. Ancak, bu izlenimin yanlış olma ihtimalide vardır. Şöyle ki; 

insanlar bahar ve yaz aylarında kış aylarından daha farklı bir toplumsal 

hayat yaşarlar. Kendini eğlendiremeyen mutsuz bireyler bahar ve yaz 

aylarında dışarıda faaliyetleri artan başkalarını gördükçe kendilerini daha 

mutsuz hissetmeye meyleder (Gidens, 2008). O nedenle toplumsal yaşamın 

yavaşladığı güz ve kıştan daha çok toplumsal yaşamın hızlandığı bahar ve 

yaz aylarında mutsuzluğu artan bireylerin daha fazla intihar eğilimi 

hissetmeleri olasıdır. iv) Son örnek olarak Moore’un (2002) çalışmasını 

dikkatiniz sunmak istiyorum. 6-7 Eylül 1997'de yapılan bir Gallup 

anketinde, 1.002 katılımcının yarısına şu sorular soruluyor: "Bill Clinton'ın 

dürüst ve güvenilir olduğunu düşünüyor musunuz?" Bu sorudan sonra 
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kişilere Al Gore ile ilgili aynı soru soruluyor. Ankete katılanların diğer 

yarısı tam olarak aynı soruları yanıtlıyor, ancak tam tersi sırada (önce Al 
Gore sorusu sonra Bill Clinton). Bu araştırmanın amacı sorunun 

sıralamasının sorulara verilen yanıtları etkileyip etkilemediğini incelemek. 

Soru sırası etkileri geleneksel olarak, karşılaştırmalı olmayan bir bağlamda 

elde edilen her bir nesneye ilişkin sonuçları karşılaştırmalı bir bağlamla 

karşılaştırılmasıyla ölçülmektedir (Moore, 2002). Karşılaştırmalı olmayan 

bağlam, bir kişiye ilk soru sorulduğunda, bu ilk soruda belirli bir 

karşılaştırma nesnesi olmadığı anlamına gelir. Karşılaştırmalı bağlam, bir 
kişiye ikinci soru sorulduğunda, ilk sorudaki nesneyle-kişiyle 

karşılaştırmaya izin vermeyi ifade eder. Daha önceki çalışmalarda da 

kanıtlandığı üzere Moore’un anket sonuçları çarpıcı bir şekilde soru 

sıralaması etkisinin olduğunu göstermektedir. Şöyle ki; karşılaştırmalı 

olmayan bağlamda, Clinton% 50'lik bir oran alırken Gore% 68 almakta, 

arada % 18'lik bir fark  bulunmaktadır. Bununla birlikte, karşılaştırmalı 

bağlamda, Clinton’un oranı% 57'ye yükselirken Gore için oran % 60'a 

düşmektedir. Yani aralarındaki fark bu sefer % 3'dür. Katılımcıların 

Gore'un dürüstlüğü hakkında ne düşündükleri, Clinton'un dürüstlüğünü 

değerlendirmek için kullandığı bilgileri etkiliyor (ya da Clinton’un ilk 

sorulan olması durumunda Clinton’un dürüstlüğü hakkındaki düşünceler 

Gore’un dürüstlüğünü değerlendirmekte kullanılan bilgiyi değiştiriyor).4 
Dolayısıyla, bu örneğin akla getirdiği soru araştırmada bulunan sonuç 

bağımsız bir gerçekliğin yansıması mı, şanslı bir tahmin mi yoksa sorunun 

sıralamadaki yerinin ürünü mü? 
Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere bilimsel araştırma yapmak bir 

hayli karmaşık bir süreç olup ulaşılan veriden ve çıkan sonuçlardan emin 

olmak zordur. Bu zorluğun temel sebeplerinden biri mevcut gerçeklik 

anlayışımızdır.  Gerçeklik anlayışımız  sınırlı ve sorunludur. Bilimsel 
araştırmada anlaşılmak ve açıklanmak istenilen şey gerçeklik olmasına 

rağmen varlık ve gerçeklik kavramları araştırma pratiğimizde yeterince 

dikkate alınmamaktadır. Daha güçlü istatistiksel ve analiz yöntemleri 

kullanılarak araştırmanın sağlamlığı sağlanmaya çalışılırken gerçekliğe 

yaklaşmak için benzer çabanın sarf edilmemesi ilginçtir. Çünkü gerçeklikle 

ilgili halen çözülmemiş iki temel sorun bulunmaktadır: i) ne olduğu ve ii) 

ona nasıl ulaşılacağı. Günümüz bilim pratiğinde gerçeklik maalesef bir 

teoriye veya bunun modellerine göre yapılan hesapların gözlem 

sonuçlarıyla sağlanıyor olmasına indirgenmiştir (Kocabaş, 2000). Bu 

anlayışın sonucunda bilimsel araştırma kapalı sistemde varsayımsal 

                                                      
4 Soru dizisindeki ilk bileşene verilen yanıtın ikinci bileşenin yargısıyla ilgili bilgileri değiştirmesi hakkında daha 

ilginç deneysel çalışmalar için bakınız White vd. (2013, 2014). Sıralamada daha önce sorulan bir uyaranla ilgili 

bir yargının, tamamen farklı, ilgisiz  sıralamadaki sonraki uyarana dönük kararını nasıl etkilediğini gösteren 

çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Mesela Hogarth ve Einhorn (1992). Ölçme esnasında katılımcının sorudaki 
bilgiye/enformasyona/soruya maruz kalması bilişsel sitemi ve süreci etkileyecektir.  
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hesaplara, beklentilere ve istatistiğe uyan; ancak, sosyal yaşama uymayan 

bir aparata dönmüştür. Ancak bilim gerçeklik üretim makinesi değil, 

gerçekliğin kapılarını aralama gücümüzdür (Rovelli, 2014).  
Klasik mantık ve fizik gerçeklik anlayışımızı şekillendirmeye devam 

etmektedir. Gerçekliğin incelenmesinde kanunlarla açıklanabilen 

(deterministik), parçaların toplamı bütünü oluşturan ve parçaların bütünün 

bilgisine haiz olduğu savunulan5, kendi  başına, belirgin ve ayrı (atomistik), 

bir cismin hem o hem bu olmasının mümkün olmadığı (Aristo mantığı ya 

o/ya bu) Newtoncu yaklaşım tartışmasız hakimdir. Çünkü klasik fizik 

yaklaşımında gerçeklik kavramı duyular yoluyla anlaşılandır şeklinde 

tanımlanmıştır. Gerçekliğin “kesin, belirlenebilir, indirgenebilir ve nesnel” 
olduğu düşünüldüğünden incelenmesinde nesnellik, belirlenimcilik, 
nedensellik, doğrusallık, indirgemecilik, materyalist evren anlayışından 

faydalanılmaktadır. Ancak, tüm ileri sürülen rakip görüşlere karşın 

gerçekliğin ne olduğu ya da olmadığı konusunda ikna edici bir fikir 

birliğine (sözlük tanımı değil ontolojik bir mutabakat) henüz 

ulaşılamamıştır. Gerçekliğin fiziksel olduğu inancı fiziksel olmayan özgür 

iradenin, yaratıcılığın, bilincin ya da imgelemenin nasıl 

oluştuğunun/çalıştığının modellenmesini imkansız kılmaktadır. Her ne 

kadar “duyularla algıladığımız şeyin gerçek olduğudur” yaygın görüş olsa 

da ya gerçeklik duyusal olarak algılayabildiğimiz görünüşlerden 

(suretlerden) ibaret değilse? Bu çalışmanın kapsamı dahilinde en basit 

şekliyle, gerçekliğin ne olduğu hakkındaki görüş klasik fizik açısından 
baktığımızda farklı, klasik fizik dışından baktığımızda 

farklılaşabilmektedir.6 Bir taraf gerçekliğin kesinlik olduğunu savuna 

gelirken diğer taraf gerçeklikle ilgili her şeyin olasılık, katılıma açık ve 

ölçmede kullandığımız enstrümanlara bağlı olduğunu iddia etmektedir 
(Zohar, 2017).7 Her ne kadar atom altı fiziğin gerçek dünyayla çok alakasız 

olduğu savunulsa da “kuantum mekaniğinde determinizm ve kesinlik 

ortadan kalkıyor, belirsizlik ilkesiyle her ölçüm, her mesele bulanık bir hal 

alıyor ve (kuantum) teorisi(si) felsefi yönden şaşırtıcı ve tartışmalı temel 

                                                      
5 Her şeyin kolayca parçalanabileceği inancı bu yanlış temele oturtulmuş sosyal bilim pratiğinden beni en çok 

zorlayan inançlardan birisidir. Cümleleri parçalara böldüğünüzde  ortaya çıkan özne, zamir, sıfat, yüklemdir. 
Ancak parçalar bütünün bilgisine sahip değildir. Parçalamakla kaybolan o cümlenin manasıdır. Örneğin “sen 

benim sağ kolumsun” tümcesini parçalara ayırdığınızda (sen/ benim/ sağ/ kolumsun /) metaforik mana ortadan 

kaybolmaktadır (Zohar, 1996). 
6. Makro düzeyde fiziksel yasaların geçerli olduğu iddia edilmektedir; ancak, atom altı düzeyde başka 

varsayımlar geçerlidir;  klasik madde anlayışı yoktur, fiziksel nesneler hayalet benzeri süreçlere çözülür; 

bütünler parçalara indirgenemez; dünya deterministik davranmaz; nedensellik yerel değildir; ve nesneler onları 

gözlemleyen öznelerden bağımsız olarak mevcut değildir (Evangelopoulos, 2013).  “Kuantum fiziğinde 

Heisenberg Belirsizlik İlkesine göre bir atom altı parçacığın aynı anda konum ve hızı tam olarak 

belirlenememektedir. Elektronların (negatif yüklü atom altı parçacıkları) hızı ve konumu olasılıklı olarak 
belirlenebilir. Elektronlar sadece bir yörüngeden diğer bir yörüngeye atladıklarında/sıçradıklarında (quantum 

leap) gerçek olmaktadırlar (Rovelli, 2016)” (Bilgili ve Toprak, 2020, s. 271). 
7  “Evren düzenden düzensizliğe doğru gitmektedir ve etrafımızda gördüğümüz bu düzenlilik aslında geçici bir 

durumdur” (Şenel, 2012, s. 218). 
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fikirler içeriyor” (Saçlıoğlu, 2004, s. 10). Kuantum görüşüne göre, kuantum 

dalga fonksiyonu, aynen trafikteki örnekte olduğu gibi, birçok olasılık 

barındırır; bunlardan hangisinin aydınlığa kavuşacağı (gerçekleşeceği) 

seçimlerimize bağlıdır. Klasik anlayıştan farklı olarak, örneğin kuantum 

fiziği alanındaki bulgular, gerçekliğin sadece görünen/fiziksel değil 

görünmeyen mekanizmaları da kapsadığını (mesela bizim boşluk 

dediğimiz yer aslında tamamen doludur), bütünün parçaların toplamına eşit 

olmadığını, her şeyin birbirine  bağlantılı (holistik) olduğu, hem o hem bu 

mantığına göre davranabileceğini göstermektedir (Zohar, 1996).8 Bu 
görüşten hareketle gerçeklik görünür (parça, örneğin bireysellik) ve 

görünür olmayanla (dalga, örneğin ilişkiler) birlikte bölünmez bir 

bütündür. Eğer gerçeklik, klasik anlayıştan farklı olarak, duyusal 

algılarımızın dışında kalanları da kapsıyor ise o zaman klasik fizik ve 

mantığa dayalı gerçeklik şudur diye ileri sürdüğümüz sonuçların tümü 

şüpheli hale gelir9. Diğer bir ifadeyle, klasik anlayışımıza tezat şekilde 

gerçeklik tek değil çok katmanlıysa; gerçeklik bağımsız belirginlerin 

birbiriyle etkileşmesi (bilardo topları birbirine çarpar ancak bilardo 

topunun içeriğinde bir değişiklik olmaz) değil eyleşmeyle oluşuyorsa ve 

gerçeklik sadece var olanı değil yokluğu da kapsıyorsa bu durumunda, 
gerçekliğin tek katmanlı değil çok katmanlı olduğu idrakine varmak 

gerçekliğe yaklaşma çalışmamıza başka bir boyut katacaktır. Benzer bir 

şekilde, klasik gerçeklik anlayışımızın dayandığı insan (aktör/canlı) ve 

nesne (yapı/cansız) ayrımında, insanı nesneye etki eden ya da nesneyi 

insana etki eden “etkileşim” (interaction) düzleminden çıkarmak; nesnesiz 

yeryüzünde insanı ve nesneyi birlikte eyleşen (intra-action) olarak görmek 
gerçeklik hakkında farklı yorumlara sebebiyet verecektir.10 Gerçekliğin 

                                                      
8 Descartes’le birlikte zihin-beden problemi oldukça başka bir boyuta kavuşmuş, fizik ötesi yapı (görünmez 

mekanizmalar) maalesef bir kenara itilmiş. Ancak, sadece ve sadece görünen, gözlemlenebilen, belirgin 
ölçülebilen şeyler gerçektir bunun dışında kalanlar gerçek değildir anlayışı tartışmalıdır. Çünkü, görünen 
şeylerin görünür olabilmesi için devrede olması gereken ancak mevcut ölçüm araçlarımızın henüz tespit 

etmekte yetersiz kaldığı altta yatan görünmez mekanizmaların/güçlerin varlığı ret edilemez bir gerçektir (Bknz. 

Eleştirel gerçeklik, Bhaskar). Aynada bir imajın yansıması için sadece aynanın ve ona bakan kişinin varlığı 
yetersizdir. Çıplak gözle görünmese de ışık dalgasının kırılmasını sağlayan mekanizma imajın 

belirgin/görünebilir olması için şarttır. Otoyolda hızla giden bir arabadan birkaç saniyeliğine dışarı baktınız. 

Yola eşlik eden, etrafı beyaz çitlerle çevrilmiş, geniş açık ve yeşil arazide sıralanmış, kümelenmiş inekler, 
yeşilliklerin ortasında ise tek katlı bir bina gördünüz. Gördüğünüzün bir çiftlik evi olduğu inancını 

geliştiriyorsunuz. Görmeniz gördüğünüzü gerekçelendirmeniz için yeterli midir? Anlık gördüğünüz binanın 

gerçekten çiftlik evi olduğundan emin olabilir misiniz? Nasıl? 
9 Bilgi konusunda bir ayrıntıyı dikkate almakta fayda var. George Anderla’nın hesaplamalarına göre  Hz. İsa ile 

Leonardo arasındaki l500 yıllarında bilgi iki katına çıktı. Leonardo'dan Bach'ın ölümüne kadar geçen 250 

yıllarında tekrar iki katına çıktı. Yüzyılımızın açılmasıyla tekrar iki katına çıktı ve 1967 ile 1973 arasındaki 
yedi yılda tekrar iki katına çıktı. Dr. Jacques Vallee geçtiğimiz günlerde bilgilerin şu anda her 18 ayda bir ikiye 

katlanıyor (Wilson, 1990). Belki de artık her dört dakikada bilgi iki katına çıkıyor. 
10 Karen Barad tarafından ortaya atılan failli-eyleyici gerçeklik (agential realizm) yaklaşımını önemsememiz 

gerektiğini düşünüyorum. Tüm ikilik karşıtlığına bulanan tartışmalara karşın bu anlayışta madde ve anlamın 

ayrı olmadığı, ikili karşıtlığın aksine madde ve anlamın ayrılmaz biçimde birbirine bağlı olduğu kabul edilir. 
Yani ortaya çıkan gerçeklik salt insana ait değildir. Barad’ın eyleyici gerçeklik modeline göre “tüm varlıkların 

ve maddenin Fenomen (Phenomena) olarak tanımladığı ortak alanda içten-etkimeyle (intra-action) eyleyici 
etkileşim sergilemeleri olarak açıklar. Yaratılıştaki her şeyin Fenomenin içinde olduğu varsayıldığında, hiçbir 
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gelişimsel, dönüşümsel, ilişkisel, katılımcı doğasının kabulü bilimsel 

çabaları bambaşka bir boyuta taşıyacaktır. Son olarak, gerçeklik 

düşünüldüğünün aksine sadece görünen, duyular yoluyla algılanan değil 

“görünmese de tesir eden” olarak yeniden tanımlanması durumunda 

gerçekliğe yaklaşma çabalarımız değişecektir.  
Klasik yaklaşımda gerçekliğe dair mevcut ön kabulünün tanımsal ve 

ölçümsel düzeyde ciddi sorunları bulunmasına karşın bilimsel araştırmalar 

sanki bu sorunlar yokmuş ya da kökten çözülmüşçesine yapılmaktadır. 

Ölçülen ve yorumlanan şeyin bilinmek istenilen gerçeklik olduğu 

kanıtlanmadan hakkında özellikle tek defalık yapılan araştırmadan elde 

edilen ham veriye dayanarak yorum yapmak, genellemede bulunmak 
tartışmalıdır. Bahsedildiği üzere gerçekliğe ulaşmak için klasik anlayıştaki 

kesinlik, parçaların bütünün özelliklerini taşıdığı inancıyla parçaların 

incelenmesiyle bütünün anlaşılabileceği (atomizm, indirgemecilik), 

nedenlerin sonuçtan önce oluştuğu (nedensellik), süreklilik,  doğrusallık, 

determinizm (belirlenimcilik), nesnellik (özne-nesne ayrımı) vs. 

araştırmalara temel oluşturmaktadır. Konferansta konuyu detaylarıyla 

sunmadan önce bir yasaymış gibi sorgusuz kabul edilen bu önermelerin 

ispatlanmış, kesinleşmiş yasalar olmadığını hatırlatmakta fayda var. Eğer 

bizi gerçekliğe ulaştıracak bu araçlar henüz kendi rüştlerini ispat 

etmemişse, bu şüpheli araçlarla ulaştığımız sonucun gerçeklik olduğunu 

nasıl bu kadar kesin ve aceleci bir şekilde dillendirebiliriz? Henüz varsayım 

olmalarına rağmen bu önermelerin  kesinliği ispatlanmış yasalar gibi 

kullanılmaları oldukça şaşırtıcıdır.  Örneğin, determinizm ya da 

indeterminizmi birbirine karşıt iki bilimsel önerme olarak ele aldığımızda 
her ikisinin varlığının veya yokluğunun bilimsel deneylerle doğrulanması 

                                                      
şey bir diğerinden önce veya sonra hareket edebilir veya etki-tepki yaratır denemez. Fenomen içerisinde içerisi 

ve dışarısı ayrımı yoktur. Aynı zamanda, insanın nesneleri dışarıdan objektif olarak gözlemlemesi de olası 

değildir. Çünkü tüm cisimler gibi insan da Fenomenin içinde var olmaktadır. İnsan dünyayı ve evreni dışarıdan 
gözlemleyebilen bir varlık değildir. Gözlediğini sandığı dünyaya karışmışlık içindedir. Dünyada var olan her 

şeyin parçasıyız. Bu nedenle dünya ile karışmışlığımızın farkına varmak gerekir.  (ne varsa alemde hepsi var 

ademde). Ontoloji-epistemoloji gibi bir bölünmüşlüğe ne gerek var?  Gerçekliğin insanın etki etmesi 
sonucunda değil insan ve nesnenin birlikte eyleyerek oluştuğu bakışı hakimdir. Nitellikler ne nesneye ne de 

insana ait olup, ikisinin ilişkiselliğinde ortaya çıkan özelliklerdir. Yani bir eylemde  fail ne insan ne de nesnedir. 
Fail ikisinin ilişkiseliğidir. Gerek nesne insanın parçası gerekse insan nesnenin parçasıdır (coğrafya 
kaderindir). Yeni mateyalizmin uzantısı olan Barad’ın ontolojisi ne anlama geliyor? Ölçüm açısından önemli. 

Barad’ın ontolojisine göre aynen  Bohr’un çift yarık deneyinde olduğu gibi ölçen ve ölçülen birbirine 

dolanıktır. Ölçekte, ölçümde yapılan herhangi bir değişiklik tertibi değiştireceğinden ölçülen ve ölçen buna 
göre yeni nitelik kazanacaktır (Şöyle düşünelim: klasik yazılı sınava giren-test usulü sınava giren-sözlü sınava 

giren aynı öğrenci her durumda da aynı  başarı derecesini gösterecek midir? Öğrencinin başarı derecesi 

ölçülene kadar belirsizdir, ölçümle derece belirginleşir. Ayrıca öğrencinin başarı derecesi sınıftakilere, 

ailesine, öğretmenlerine dolanıktır). Özetle, etken-edilgen, özne-nesne ayrımı gerçeği yansıtmamaktadır. Son 

bir örnekle anlatmaya çalışayım: Bir konuyu bilmeyen birine anlatabilme eyleminizi düşünün. Anlatabilmeyi 

başarabilmeniz sadece size bağlı değildir;  hem sizin hem karşınızdakinin ortak eyleşmesi sonucunda 
gerçekleşir. Siz ve onun ilişkiselliğinin yapısı anlatabilmeyi ya da anlatamamayı gerçekleştirecektir. Son olarak 

fiziksel olarak görünmeyen takım ruhu kavramını düşünelim. Takımda bir maçın gidişatı ve neticesi oyuncu 

ve topun etkileşimine değil tüm oyuncuların, rakibin, seyircilerin görünmez olan takım ruhuyla birlikte maçı 
eylemesine bağlıdır. 
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ya da yanlışlanması gerekir.11 Ancak, ortada her ikisi hakkında da 

kesinleşmiş bir yanlışlama ya da doğrulama yoktur. Ayrıca bu iki birbirine 

karşıt olarak görünen önermenin birlikte var oluşu, aynı kökten beslendiği 

düşünüldüğünde (her şey yokluktan varlığa gelir ve sonra yokluğa gider) 

bilimsel bağlamda gözlemlenebilir olmamaları nedeniyle yanlışlama ya da 

doğrulama işlemine tabi tutulamayacakları da açıktır. Klasik bilim 

anlayışımızda deneye tabi tutulamayan, doğrulanamayan/yanlışlanamayan 

bir şeyin bilimsel olmayacağı ise tartışma götürmez bir gerçektir (Scardigli 

vd., 2019). Gerçeğin incelenmesinde klasik fiziğin ve mantığın dayandığı 

süreklilik, nedensellik, kesinlik, nesnellik önermelerine karşın kuantum 

fiziğinin ve mantığının öne sürdüğü süreksizlik, olasılıksallık ve belirsizlik 

önermeleri de üzerinde düşünmeye değerdir.  Henüz ülkemizde nadiren 

dikkate alınsa da kuantum olasılık teorisinin insan karar mekanizmasını ve 

bilişi anlamak için bir çok alanda hali hazırda başarıyla kullanıldığını 

hatırlatmak isterim (bknz. Wang ve Busemeyer, 2013).  

Bilimde önemli olan bilim ilerledikçe kişinin düşüncelerini 

değiştirmesidir. - HERBERT SPENCER 
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ÖZET 
Gastronomi 4.0 kavramının geleneksel yiyecek üretim noktalarında gün 

geçtikçe daha fazla yer aldığı görülmektedir. Bununla beraber internetin 
kullanım olanakları ile akıllı cihazları üretim maliyetleri azaldıkça çok 

daha fazla yerde bulunabilmektedir. Nesnelerin interneti teknolojisi yeni 
bir kavram olmasına rağmen mutfağın birçok noktasında yararlı işlevler 

görebilmektedir. Bu çalışmada gastronomi 4.0 kapsamında nesnelerin 

interneti kavramı ve bu kavramın mutfaktaki uygulama alanları 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu noktada bir literatür taraması yapılarak bir 

derleme yapılmıştır. Mutfakta birçok aygıtın uzaktan takip edilebilmesi 

gerektiğinde bazı komutların verilebilmesi hem karlılık açısından hem de 

sürdürülebilirlik açısından önem arz etmektedir. Çalışmada nesnelerin 

internetinin nasıl bir kavram olduğu ve nasıl çalıştığı üzerinde durularak 

mutfakta kullanım olanakları ile güncel çözümler derlenmektedir.   
Anahtar kelimeler: Nesnelerin interneti, gastronomi, mutfak, gastronomi 
4.0, teknoloji. 
 

INTERNET OF THINGS (IOT) IN THE KITCHEN UNDER THE 
CONCEPT OF GASTRONOMY 4.0 

ABSTRACT 
It is seen that the concept of Gastronomy 4.0 takes place more and more in 
traditional food production points. However, with the possibilities of using 
the internet, smart devices can be found in many more places as production 
costs decrease. Although internet of things technology is a new concept, it 
can perform useful functions in many parts of the kitchen. In this study, the 
concept of internet of things and the application areas of this concept in the 

mailto:eroltaskin@kilis.edu.tr
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kitchen were tried to be determined within the scope of gastronomy 4.0. At 
this point, a literature review was made and a compilation was made. When 
it is necessary to monitor many devices remotely in the kitchen, giving 
some commands is important both in terms of profitability and 
sustainability. In the study, the concept of the internet of things and how it 
works, and the possibilities of use in the kitchen and current solutions are 
compiled. 
Keywords: Internet of things, gastronomy, kitchen, gastronomy 4.0, 
technology. 
 
1. GİRİŞ 

Nesnelerin interneti, son günlerde popülerliği artan kavramlardan 

biridir. Kavramsal açıdan bakıldığında birçok sektörde kullanılabilirliğe 
sahip olabileceği öngörülen bu kavramın gastronomi sektöründe de çeşitli 

yansımalarının olduğu söylenebilir. Özellikle internet kullanımını 

neredeyse hayatımızın her alanında hissettiğimiz bu zamanlarda internet 

yardımıyla neler yapılabileceği araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Bu 

ilgi sayesinde internetin ve farklı cihazların gastronomi sektörüne de yeni 

bir bakış açısı kazandırdığı gerçeği ortaya çıkmaktadır (Alavi, Jiao, Buttlar 
ve Lajnef, 2018; Rejeb, Rejeb, Simske, Treiblmaier ve  Zailani, 2022) 

Bu çalışmada Gastronomi 4.0 kapsamında mutfaklarda nesnelerin 

internetinin hangi amaçlarla ve nasıl kullanılacağı ve bunun ne tür yararlar 

sağlayacağı noktasında bir literatürel bir derleme yapılması 

amaçlanmaktadır. Gastronomi sektörü ülkeler ve toplumlar ve kültürler 

için önemli pazarlama araçlarından birisidir. Bu noktada endüstriyel 

mutfaklarda her gün birçok yemek toplumsal ve bireysel sağlık koşullarına 

uygun olarak hazırlanmaktadır.  
Nesnelerin interneti teknolojisi sayesinde mutfakta olup bitenlerden her 

yerde ve her zaman haberdar olabilmek en başta hijyen ve gıda güvenliği 

olmak üzere iyi bir menü planlaması ve atık yönetimi sağlayarak 
günümüzün en önemli problemlerinden olan sürdürülebilirlik kavramının 

gerçekleştirilmesine olanak sağlanabilir. Bu kavramla beraber karbon ayak 
izi ve su ayak izi çerçevesinde endüstriyel mutfaklar çok daha iyi bir 

noktaya gelme potansiyeline sahip olabilmektedir.  
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Gastronomi 4.0 

Yiyecek ve içecek sektörü teknolojinin gelişmesiyle beraber etkilenen 
alanlardan birisi olduğu söylenebilir. Özellikle endüstride son iki asırdır 

yaşanan gelişmeler daha önce görülmemiş hızda insanların yaşamına etki 

etmektedir. Bu gelişmeleri anlamlandırabilmek çeşitli açılardan zorluklar 
barındırmaktadır. Bu sebeple söz konusu gelişmeleri sınıflandırmak 
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anlamlandırabilme açısından önemli bir noktadır. Bu sınıflandırma işlemi 
sayılar ile yapılmış ve bu sistem ilk olarak endüstri alanında kendini 

göstermiştir. Sonrasında birçok alanda olduğu gibi turizm ve gastronomide 
de kendi kavramları için 1.0-2.0-3.0-4.0 gibi isimlendirmelerde 
bulunulmuştur. Teknolojinin getirdiği devrimsel yeniliklerde kullanılan bu 

sistem günümüzde 4.nesil anlamına gelen gastronomi 4.0 kavramını da 

içerisinde barındırmaktadır (Liang, S. ve diğerleri., 2018; Topsakal , 
Yüzbaşıoğlu, Çelik, ve Bahar, 2018; Keskin ve Sezen, 2021). 

Gastronomi 4.0 endüstrinin getirmiş olduğu teknolojik gelişmelerin 

gastronomi sektöründeki yansımalarıdır. Bu teknolojilere esasen insanların 
isteklerine yanıt vermesinde bizlere sunmuş olduğu konfor özellikleri de 

denilebilir. Yiyecek ve içecek sektöründe e-menüler, animasyon ve 

holografik tanıtımlar, bilgisayar ve yemek etkileşim sistemleri, 3 boyutlu 
yiyecek ve çikolata yazıcıları yapay zekânın gastronomi sektöründe 

kullanılması bu örneklerindendir (Işık, Işık ve Işık, 2016; Microsoft 
Launches New, 2007: Wasserstrom, 2018: Cecchini, 2018: Sebes, 2018). 
 
2.2. Nesnelerin İnterneti (IOT) 

Günümüzde kablosuz bağlantılar (bluetooth, wi-fi vs.) ile mobilite 
oldukça artmakla beraber bilgisayardan bilgisayara iletişim de artık sadece 

masaüstü aygıtlarla yapılmamaktadır. Mobil aygıtlar gün geçtikçe herkesin 

vazgeçilmezi olmakla beraber giyilebilir akıllı cihaz türleri de 
çoğalmaktadır. Kola takılan bilekler ve saatler, çeşitli akıllı gözlükler, 
bagaja konulan çeşitli alıcı ve verici aygıtlar bunlara örnektir. Bu ve benzeri 
birçok aygıtın üzerinde bulunan çeşitli sensörler de (basınç, sıcaklık vs.) 

veri toplamakta ve bunları işleyerek anlamlandırmaktadırlar. Bu noktada 

gelişen ve birbirleriyle iletişim kuran birçok aygıt birbirlerinden gelen 

verileri bir sonuç oluşturacak şekilde toplamaktadır. Ortaya atılan 

nesnelerin interneti kavramı yeni bir paradigma oluşturmaktadır. 

Nesnelerin internetin kavramının ortasında bu sensörler bulunmakta ve 
bütün bu dijital aygıtlar birbirleri arasında otonom bir şekilde iletişim 

sağlayarak insanlara konfor üretmektedir (Maksimović, 2019). 
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Şekil1: Nesnelerin İnterneti kavramının iletişim çerçevesi (Maksimović, 2019) 

 
 

Nesnelerin interneti kavramı aslında sadece kişisel bazda değil 

endüstriyel bazda da önemli roller üstlenebilecek bir kavram olarak 

karşımıza çıkmaktadır. İnsanların hata payını ortadan kaldırarak 

makinelerin verileri topladığı ve bu verileri işlediği bir kavramdan 

bahsedildiğinden bu kavramın birçok alanda oldukça geniş yelpazede 

kullanım olanaklarını mümkün kılan bir yapı olarak görülmesi 
gerekmektedir. 

Bu yapı 3 farklı katmandan meydana gelmektedir. İlk katman algılama 

katmanı, ikincisi ağ katmanı ve üçüncüsü uygulama katmanıdır (Sethi ve 
Sarangi, 2017). 

Algılama katmanı: Bu katmanda çevresel algılayıcılar, kızılötesi 

algılayıcılar, sinirsel algılayıcılar, kimyasal veya biyolojik 
algılayıcılar gibi birçok veri toplama aygıtı bulunmaktadır. Bu veriler 

amaca uygun olarak toplanarak aktarılma aşamasına geçmektedir. 

Örnek olarak kola takılan akıllı saatin kanımızda oksijen verisini 

ölçmesi verilebilir.  
Ağ katmanı: Bazı kaynaklarda aktarım katmanı olarak da 
geçmektedir. Algılama araçlarından gelen veriler uygulama 

katmanına aktarılmak üzere çeşitli aktarım teknolojilerini kullanarak 

(Wi-fi, Bluetooth, 4.5G) iletilir. Bu katmanda verilerin doğru 

kaynaktan doğru kaynağa gitmesi önemlidir. Örnek olarak 

kanımızdaki oksijen verisinin bluetooth yardımıyla akıllı 

telefonumuza aktarılması verilebilir. 
Uygulama katmanı: Ağdan gelen verilerin kullanıcıların anlayacağı 

biçime dönüştürülme aşamasıdır. Bu aşamada çeşitli yazılımlar 

kullanılarak amaca uygun olarak uygulama ara yüzünde gösterilir. 

Nesnelerin 
interneti

Her 
aygıtta

Her 
yerde

Her 
zaman

Her 
grupla

Her 
kişiyle

Her 
işletmede

Her 
hizmette
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Örnek olarak kanımızdaki oksijen verisinin akıllı telefonumuzda 

bulunan sağlık uygulamasında kritik değerler açısından 

değerlendirebileceğimiz biçimde gösterilmesi verilebilir.  

2.3. Nesnelerin İnterneti Kavramının Gastronomi Alanındaki 

Yansımaları 
Mutfağın ilgili alanlarına kablosuz iletişim kurabilen dolayısıyla 

oldukça esnek bir alanda hareket edebilecek şekilde çeşitli verileri 

toplayacak sensörler koyulabilmektedir. Bu veriler ağ geçidi vasıtasıyla 

sorumlu olan şef tarafından uygulama üzerinden rahatlıkla 

izlenebilmektedir. Nesnelerin interneti sayesinde mutfaktaki su akıntısı, 

olası bir yangın veya ısı yükselmesi, gaz kaçağı gibi acil durumlarda 
izlenebilmesi ve sorumlunun hem telefonuna hem de gerekli birimlere 
bildirim yapabilmesi kolaylığı söz konusu olabilmektedir. Bunun yanında 

ortamdaki karbondioksit, nem ve ısı kontrolünün yanında 

buzdolaplarındaki ani ısı düşüşleri gibi durumlar izlenebilmektedir 
(Solution for Food, 2020).  

Wifi destekli akıllı fırınlar ile ağ geçidine bağlı olan aletler aşçılar 

tarafından dünyanın herhangi bir yerinden uzaktan kontrol 

edilebilmektedir. Hangi pişirme tekniği uygulanacağı hangi nem düzeyinde 
olacağı kaç dakika pişeceği gibi kontrollerin arasında kendi kendini 

temizleme gibi özellikleri de uzaktan kontrol edebilecek şekilde 

kullanılabilmektedir. Bunun yanında buzdolabı kameraları ile sebze ve 
meyvelerin son kullanma tarihlerine yaklaşıp yaklaşmadığı, 
buzdolabındaki ürünlerden nelerin eksik olduğu aşçıların uygulamaları 

üzerinden görülebilmektedir. Özellikle stok kontrol aşamasında kalan 

malzemelerin sayısı, son kullanım tarihleri gibi bilgiler de kablosuz 
sensörler vasıtasıyla izlenebilmektedir Atık yönetimi yiyecek içecek 

işletmelerinin en önemli kayıplarından birisi olduğundan bunun önüne 

geçilmesinde önemli bir rol oynadığı da düşünülmektedir (Gupta, 2022; 
Albrecht, 2019). 

Enerji yönetimi de özellikle yiyecek içecek işletmeleri için önemli 

hususlardan birisidir. Nesnelerin interneti sayesinde ortam ısısının 

yönetiminden ışıkların yeterliğine, gaz tüketim miktarlarından su 

kaçaklarının tespitine kadar birçok alanda kendini gösteren bu sistem 

aslında mutfakta kullanılan her ögede potansiyel bir yarar barındıran bir 

olgu olarak karşımıza çıkmaktadır (Woodbury, 2022).  
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Şekil 2: Endüstriyel Mutfaklardaki kullanılabilecek muhtemel akıllı aygıtların 

internet ile etkileşimi 

   
Kaynak: Yazar tarafından geliştirilmiştir. 

Nesnelerin internetini kullanarak oluşturulmuş birçok platform olmakla 

beraber bazı örnekleri aşağıdaki başlıklarda verilmiştir. 
Open Kitchen: Nesnelerin interneti teknolojisini kullanarak ortak 
bir uygulama üzerinden birçok mutfak ekipmanını anlık olarak 

izleme ve çeşitli durumları teşhis etmeye yarayan bir çözüm olarak 

ortaya çıkmıştır. HACCP sisteminin gereklerinden olan verileri kayıt 

almaya, gıda güvenliğiyle alakalı anlık uyarı oluşturmaya, enerji 

yönetiminden, işlem takibine kadar birçok kolaylık bir platform 

üzerinden sunulmaktadır (Open Kitchen Overview, 2022). 
Particle: Normalde mutfakta geleneksel olarak kullanılan mutfak 

ekipmanlarını istenilen amaca göre programlanabilen kartlar ve 

sensörler ile kablosuz bir biçimde internet ile bağlanabilmesine 

olanak veren bir çözüm olarak açıklanabilir. Bu amaçla ekipmanların 

ölçülmek istenen verisi uygulama üzerinden izlenebilmektedir. 

Dünya çapında birçok işletme bu sistemi kullanmaya başlamıştır 
(Build Intelligent Kitchen, 2022). 
Food Pairing: Buzdolapları ve depolarda bulunan kameralar ve stok 

sayım programları sayesinde ellerindeki malzemeleri nesnelerin 
interneti sayesinde anlık bilen aşçılar ellerindeki malzemeler ile en 

lezzetli ne tür tatlar yakalayabileceklerini de bu platform sayesinde 



1283 

öğrenebilmektedir. Gıda eşleşmeleri sayesinde hem mutfaklarda yeni 

ve yaratıcı tatlar ortaya çıkarılabilmekte hem de eldeki malzemeler 
en yararcı şekilde kullanılabilmektedir (Makinei ve Hazarika, 2022; 
The science Behind, 2022). 
Akıllı endüstriyel mutfak ekipmanları: Wi-fi bağlantısına olanak 

veren endüstriyel bulaşık makinası, fırın, derin dondurucuları ve 

buzdolapları, ızgaralar, kızartma yağı filtre makinaları, kahve 

makinaları, vakumlama makinaları gibi birçok donanım hali hazırda 

satılmaktadır (Smart Kitchen Appliances, 2022). 
 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Nesnelerin interneti daha yeni bir kavram olmasına rağmen yukarıdaki 

örneklerde de görüldüğü üzere gastronomi sektöründe kullanım olanakları 

oldukça fazla olduğu görülmektedir.  Birçok şirket bu konuda çeşitli 

çalışmalar yapmaktadır. Nesnelerin interneti sayesinde mutfaklarda 
görülecek en önemli özellik gıda güvenliği ve hijyen konusunda ön plana 

çıkmaktadır. İzlenebilirlik sayesinde gıda malzemeleri doğru bir 

planlamayla hazırlanabilecektir. Bunun yanında eldeki malzemeleri 

verimli bir biçimde kullanmak sürdürülebilirlik ve karlılık açısından 

mutfaklarda önemli kalemlerdendir (Nayan, Saha ve Kibria Ferdous, 2022; 
Bouzembrak, Klüche, Gavai ve Marvin, 2019).  

Nesnelerin interneti sayesinde toplumsal, bireysel ve şirket temelinde 

büyük bir yarar olduğu görülmektedir. Bu yararla beraber her kesim 

avantajlarından faydalanabilecektir. Ancak yapılan literatür araştırmasında 

çerçevesinde bu faydaların net bir şekilde araştırıldığı bir çalışmaya 

rastlanamamıştır. Bu noktada gelecek araştırmalarda özellikle geleneksel 
mutfaklar ile nesnelerin interneti teknolojisini kullanan mutfaklar arasında 

herhangi bir karlılık,  zaman verimi artışı, misafir memnuniyet artışı, 

işveren memnuniyet artışı, işçi memnuniyet artışı veya yatırımın geri dönüş 

süresi, gibi etkenler araştırılarak literatüre katkı sağlanabilir. Bunun 

yanında işletmeler tarafından kabul ediliş süresi, biçimi veya teknik 

süreçler gibi danışmalık gerektirecek konularda bir rehber hazırlanabilir. 

Gelecekte bu teknolojinin çok daha fazla alanda kullanılacağı da 

söylenebilir ve kültürlerin en önemli öğelerinden birisi olan gastronomi de 
bundan doğal olarak nasibini alacağı görülebilmektedir. 
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ÖZET 
Gastronomi müzeleri, turistler tarfından özgünlük arayışı içerisinde tercih 

edilen, gastronomi kültürününün sürdürülebilirliğini sağlayan ve mutfak 

kültürü üzerine araştırmaların devam ettiği merkezlerdir. Gastronomi 

müzelerinin popülerliği son yıllarda artmış ve ulusal ölçekte sayıları 

yükselmiştir. Bu araştırmanın amacı gastronomi müzeleri üzerine 

gerçekleşitilren lisanüstü tezlerin ve makalelerin bibliyometrik olarak 

incelenmesidir. Ulusal endekslerde ve ulusal tez merkezinde yayınlanan 

çalışmalar “ gastronomi müzeleri” ve “mutfak müzesi” anahtar kelimeleri 

ile taranmış ve sonucunda ulaşılan 18 makale, 5 yüksek lisans tezi 

değerlendirilmeye alınmıştır. İlgili çalışmalar çeşitli parametreler (yazar 

sayısı, yayın yılı, enstitü, üniversite, anahtar kelime, çalışma türü) dikkate 

alınarak bibliyometrik açıdan incelenmiştir. Bulgular sonucunda 

gastronomi müzeleri üzerine yapılan akademik çalışmların çok yeni 

olduğu, lisanüstü tezlerde doktora düzeyinde bir çalışmanın bulunmadığı 

ve makalelerin genellikle çok yazarlı olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma 

ile gastronomi müzeleri üzerine gerçekleştirilen çalışmaların seyri ve 

detayları görülmüştür. Ulaşılan bulguların gelecekte bu konu da yapıalcak 

çalışmalara rehberlik etmesi ve  gastronomi müzelerine katkı sağlaması 

beklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Gastronomi müzeleri, mutfak müzesi, gastronomi 

kültürü. 
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BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES ON GASTRONOMY 
THEMED MUSEUMS 

ABSTRACT 
Gastronomy museums are the centers preferred by tourists for the purpose 
of seeking originality, ensuring the sustainability of gastronomic culture 
and continuing research on culinary culture. The popularity of gastronomic 
museums has increased in recent years, and their numbers have increased 
on a national scale. The aim of this research is to bibliometrically examine 
the postgraduate theses and articles on gastronomy museums. Studies 
published in national indexes and national thesis centers were scanned with 
the keywords "gastronomy museums" and "culinary museums". As a result 
of the search, 18 articles and 5 master's theses were evaluated. 
Bibliometrics was used to examine related studies by looking at factors 
such as the number of authors; the year of publication; the institute; the 
university; the keyword; and the type of study. As a result of the findings, 
it has been determined that the academic studies on gastronomy museums 
are very new, there is no doctoral level study in postgraduate theses, and 
the articles are generally multi-authored. Through the realization of this 
study, the course and details of the studies carried out on gastronomic 
museums have been seen. The findings are expected to guide future 
research on this topic and contribute to gastronomy museums. 
Keywords: Gastronomy museums, culinary museum, gastronomy 
culture. 

1. GİRİŞ 
Gastronomi turizmine olan ilgi artması, yerel gastronomiye olan ilginin 

artmasını da beraberinde getirmiştir. Yerel ürünleri ve kültürü korumak, 

tanıtmak vb.  dinamikler daha önemli hale gelmiştir. Bu kapsamda ulusal 
ululsrarası anlamda gastronomi müzelerinin rolü daha önemli hale gelmiş 

ve sayıları giderek artmıştır. Turizm endüstrisi içerisinde kendisi gösteren 

müzeler, kültürün gelecek kuşaklara aktarılması, korunarak 

sürdürülebilirliğinin sağlanması ve tanıtımının yapılmasını sağlayan 

önemli aracılardandır (Yeşilyurt ve Arıca, 2018).  Gastronomi müzeleri, 

somut olmayan gastronomik değerleri koruma ve gelecek nesillere aktarma 

noktasında önemlidir (Lambert, Boukas ve Yeralia 2014). Müzelerin 

ziyaretçilerine yaşattıkları deneyim bakımından çeşitli boyutları mevcuttur. 

Yiyecek ve içeceklerin tarihi kökenini öğretme, ziyaretçilere gastronomik 

arz aracılığı ile hoş vakit geçirtme ve yerrl gastronomik ürünleri 

ziyaretçilerine tatatırma bunlardan bazılarıdır (Navarrete, 2019).  
Gastronomi müzeleri, destinasyonjların turizm hareketliliğinden gerekli 

payı almalrı açısından da önemleri büyüktür. 
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Bibliyometrik analiz yöntemi, bir çalışma alanında yapılan 

araştırmalarının tarihsel süreç içerisinde gelişimini ve ilgili çalışma 

alanında ağırlık verilen seyri tespit etmeye yarayan bir yöntemdir (Barrios, 

Borrego, Vilagines, Olle ve Somoza, 2008).  Bibliyometrik yöntemde, 

çalışmalar belirli parametrelere göre tasnif edilir ve turizm alanında 

bibliyometrik çalışmaların sayısının son dönemlerde arttığı görülmektedir 

(Yılmaz, 2017; Özel ve Kozak, 2012). Gastronomi müzeleri konusu ulusal 

literatür açısından oldukça yenidir ve gastronomi müzeleri  üzerine yapılan 

akademik çalışmaların ne yönde seyrettiği bilinmemektedir. İlgili müzeler 

üzerine yapılmış çalışmaların yoğunlaştığı konular, kullandığı yöntemler 

gibi bileşenlerinin tespit edilmesi, gelecekte yapılacak akademik 

çalışmalara ve müze uygulamalarına katkı sunacaktır. Buradan hareketle, 

bu araştırmanın amacı gastronomi müzesi temalı çalışmaları bibliyometrik 

olarak incelemektir. Böylece literatür açısından yeni olan bu araştırma 

konusunun yıllara göre gelişimini belirlemek, özellik olarak detaylarını 

incelemek mümkün olacaktır. Gerçekleştirilecek bu çalışmanın, 

gastronomi müzeleri teması özelinde ileride yapılacak çalışmalara ve 

uygulamaya katkı sunacağı öngörülmektedir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Sosyal ve kültürel anlamda hayata konu olmuş, geçmişten günümüze 

köprü niteliği taşıyan, benzer şekilde bugünün değerlerinin geleceğe 

taşınmasını sağlayan, sanat ve bilim gibi önemli alanlarda kıymetli 

objelerin sergilendiği, tarihin laboratuvarı niteliğindeki merkezler müze 

olarak tanımlanmaktadır (Keleş, 2003). Müzeler geçmişten günümüze 

sayıları artarak gelen, toplumun hafızasının yaşadığı merkezlerdir. 
Zamanla müzecilik anlayışı gelişim göstermiş, klasik müzelere ilaveten 

daha niş alan ve konseptlerde özel ve kamu müzeleri ortaya çıkmıştır. İlgili 

müzeler mimarileri, bulundurdukları koleksiyon vb. özellikleri açısından 

farklılaşmaktadır (Okan, 2005). Müzeler belirli parametreler özelinde 

(bulundurduğu koleksiyona göre, ürünlerini sergileme şekillerine göre, 

bulunduğu konuma göre, işlevlerine göre vb.) çeşitli şekillerde 

sınıflandırılabilmektedir. (Özkan, 2010). 
Müzecilik alanındaki rekabetin yoğunlaşması, müzeleri farklılaşma 

arayışına itmiştir (Tobelem, 1997). Farklılaşma arayışı ile birlikte yeni 

konsept ve kategorilerde müzeler ortaya çıkmıştır. Müze çeşitlerinden 

önemli biri de kültür taşıyısı olan gastronomi müzeleridir. İlgili müzeler 

bulunduğu bölgenin gastronomi kültürünün muhafaza edilmesi, 

sürekliliğinin sağlanması ve gastronomi kültürünün tanıtılması açısından 

önemli bir araçtır (Çağlı, 2012). Gastronomik ürünlerin üretim aşamaları, 

işlenmesi, sunum yöntemleri ve bunlarda kullanılan ekipmanlar, 

gastronomi tarrihi konularında içerik bulunduran gastronomi müzeleri, 

gastronominin gelişiminde önemli dinamiklerden biridir. Bulundurduğu 
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nitelik ile yerli ve yabancı turistlere bulunduğu bölgenin gastronomik 

değerlreinin aktarılması açısından da bu müzeler önem arz etmektedir 

(Hjalager ve Richards, 2002). Bulunduğu bölgeye gastronomik anlamda 

kimlik kazandırması, ve bögenin pazarlanmasında önemli bir araç olması 

gastronomi müzelerinin önemli özelliklerindendir (Yılmaz ve Şenel, 2014). 
Turizm hareketliliğinde zaamn içerisinde dönüşümler yaşanmış, 

turistler daha özgün deneyimler yaşama arzusu ile alternatif turizm 

içeriklerine yönelmişlerdir (Bekar, Arman ve Sürücü, 2017). 
Destinasyonların turistlerin özgünlük, çeşitlilik arayışlarına cevap 

verebilme noktasında gastronomi müzeleri önemli bir araçtır.  Sheng ve 
Chen’ de (2012) araştırmalrında gastronomi müzesi ziyaretçilerinin 

beklentilerini değerlendirmiş ve tarihsel hatırlatıcılık, rutinden uzaklaşma, 

kültürel eğlence, rahatlık, kişisel bnzerlik kurma boyutlarının ön plana 

çıktığını tespit tmiştir.  Mutfak müzeleri üzerine gerçekleştirilen bir başka 

çalışmada da, bu mekanlarda somut olmayan kültürel mirasın 

sürdürülebilirliğinin sağlandığı, bölge mutfak kültürünün temsil edildiği ve 

gelecek nesillere gastronomik kültürün aktarıldığı ifade edilmiştir 

(İstanbullu Dinçer ve Şahinoğlu, 2015).  
Gastronomi müzelerinin ulusal ve uluslararası anlamda önemli örnekleri 

bulunmaktadır. Akyürek ve Erdem (2019) gerçekeştirdikleri çalışma da 

gastronomi müzelerini 4 temel kategori (tarım odaklı gastronomi müzeleri, 

içecek odaklı gastronomi müzeleri, yemek kültürüne odaklanan gastronomi 

müzeleri ve üretim alanlarına odaklanan gastronomi müzeleri) özelinde 

sınıflandırmışlardır. Dünya genelinde gastronomi müzeleri incelendiğinde; 
Fransa Çikolata Müzesi, ABD Bira Müzesi, İtalya Zeytinyağı Müzesi, 

Portekiz Ekmek Müzesi, Kanada Çikolata Müzesi, İspanya Elma Şarabı 

Müzesi, Hollanda Amsterdam Peynir Müzesi ve Almanya Avrupa Ekmek 

Müzesi bilinen örneklerindendir (Akyürek ve Erdem, 2019). Benzer 
şekilde ulusal ölçekte gastronomi müzeleri incelendiğinde Emine Göğüş 

Mutfak Müzesi, Marmaris Bal Evi, Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi, 

Zavot Peynir Köyü Müzesi ve Antakya Mutfak Müzesi önde gelen 

örneklerdndir (Sandıkçı, Mutlu ve Mutlu, 2019b). Gastronomi müzelerinin 

sayısı ulusal ve ululsrarası çapta her geçen gün artmaktadır. Turistik 

deneyimin önemli bir parçası olan bu müzeler üzerine yapılan çalışmalrın 

odak noktalarının  belirlenmesi bu kapsamda önemli olacaktır. 
 

3. YÖNTEM 
Bibliyometrik araştırmalar, belirli bir çalışma alanında gerçekleştirilmiş 

araştırmaların çeşitli parametreler kullanarak değerlendirildiği, tasnif 

dildiği ve ilgili alanda yapılan çalışmaların mevcut durumunun görüldüğü, 
detaylarının incelenebildiği bir çalışma yöntemidir (Şahin, Akdağ, Çakıcı 

ve Onur, 2018). Bibyometrik yaklaşım ile bir alanın incelenmesi, ilgili 
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alandaki literatürü nicel açıdan görme fırsatı sağlar ve ne tür eğilimler 

olduğunu görmeye yardımcı olur (Kasemodel, Makishi, Souza ve Silva, 
2016).  Bu araştırmanın amacı gastronomi müzeleri temalı ulusal 
literatürde gerçekleşitrilmiş Türkçe makale ve lisanüstü tezleri 

bibliyometrik açıdan incelemektir.  Bu amaç doğrultusunda Google 

Akademik, Dergipark’ta bulunan makaleler ve Ulusal Tez Merkezi veri 
tabanında erişilebilen tezler (Elül 2022 tarihine kadar olanlar) çeşitli 

parametreler kullanılarak incelenmiştir. İlgili veri tabanlarında 

“gastronomi müzesi”, “gastronomi müzeleri” ve “mutfak müzesi” kelime 

grupları ile arama yapılmıştır. Çıkan sonuçlar anahtar kelimeler ve başlıkta 

bulunma durumlarına göre incelenmiş, araştırmaya dahil edecek makale ve 

tezler belirlenmiştir. Bu kapsamda 5 lisanüstü tez ve 18 makale araştırma 

kapsamında değerlendiirlmiştir. 
 
Tablo 1. Çalışma Kapsamına Dahil Edilen Lisansüstü Tezler 

Çalışma Tür Veri Toplama 
Aracı 

Amaç ABD Sonuçlar 

Ş
ah

in
o

ğ
lu

 
(2

01
5)

 

  
 
 
 
YL 

 
 
 
 

Anket Formu 

 
 

Somut 
olmayan 

kültürel miras 

kapsamında 

Türk mutfak 

kültürüne 

daha fazla 
dikkat çekmek 

 
 
 
 

Turizm 
İşletmeciliği 

Katılımcıların 

demografik özellikleri 

ve araştırma 

problemlerine yönelik 

algıları arasında 

anlamlı fark tespit 

edilmemiştir. 

Katılımcılar Türk 

Mutfağının uluslararsı 

anlamda önde gelen bir 

mutfak olduğunu fakat 

yeterince 
tanıtılmadığını 

belirtmiştir. 

A
k

b
ıy

ık
 

(2
02

1)
 

 
 
 
 
YL 

 
 

 
Yarı 

Yapılandırılmış 

Görüşme 

Formu 

 
Gastronomi 
müzelerinin 

turizm 
potansiyeli 
üzerindeki 

etkilerini 
belirlemek 

 
 

 
Gastronomi 
ve Mutfak 
Sanatları 

Gastronomi 
müzelerinin turizm 

potansiyelindeki etkisi 
dikkate alındığında 

tanıtım taması ön plana 

çıkmış, bunu 

çekicilikler ve 

aktiviteler temaları 

takip etmiştir. 

Müzelerin bulunduğu 

bölgelerdeki mutfak 

kültürlerinin yeterince 

tanıtılamadığı 

düşünülmektedir 
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S
o

ru
ç 

(2
02

1)
 

 
 
 
YL 

 
 
 

Anket Formu, 
Nitel Görüşme 

Formu 

Mutfak 
kültürünün 

ileriki 
kuşaklara 

aktarılmasında 

gastronomi 
müzelerinin 

rolünü 

belirlemek 

 
 

Gastronomi 
ve Mutfak 
Sanatları 

Mutfak müzelerinin, 

mutfak kültürünü 

gelecek kuşaklara 

aktarmak noktasında 

bir araç olduğu, 

toplumsal farkındalık 

ve eski gelenekleri 
yaşatma noktasında 
etkili olduğu tespit 

edilmiştir. 

Y
ıl

ıd
ır

ım
 S

ar
ıh

an
 

(2
02

1)
 

 
 
 
 
YL 

 
 
 
 

Nitel Görüşme 

Formu 

 
Sürdürülebilir 

gastronomi 
turizminde 
Türkiye’de 

yer alan 
gastronomi 
müzelerinin 

rolünü 

belirlemek 

 
 
 

Gastronomi 
ve Mutfak 
Sanatları 

Gastronomi 
müzelerinin 

sürdürülebilir 

gastronomi turizminde 
etkin rol oynadığı tespit 

edilmiştir. Bu 

kuruluşların tekrar 

ziyaret etmede, yerel 
ekonomiyi 
çeşitlendirmede ve yeni 

Pazar yaratmada etkili 
olduğu belirlenmiştir. 

B
il

ir
 

(2
02

2)
 

 
 
 
YL 

 
 
 

Anket Formu, 
Nitel Görüşme 

Formu 

Adana ilinde 
gastronomi 

müzesi 

önerisine 

yönelik turizm 

paydaşlarının 

görüşlerinin 

ölçülmesi 

 
 
 

Turizm 
İşletmeciliği 

Yerel halk genel olarak 
Adana ili için 

gastronomi müzesi 

önerseisine olumlu 

yaklaşmaktadır. Nitel 

araştırma sonuçları 

turizm paydaşlarının da 
gastronomi müzesi 

önerisine olumlu 

baktıklarını 

göstermektedir. 
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Tablo 2. Çalışma Kapsamına Dahil Edilen Makaleler 
Çalışma Dergi 

Adı 
Veri 

Toplama 
Aracı 

Amaç Sonuçlar 
B

ek
ar

, 
A

rm
an

 v
e 

S
ü

rü
cü

 
 (

20
17

) 

 
 

Akademik 
Sosyal 

Araştırmalar 

Dergisi 

 
 
 

Nitel 
Görüşme 

Formu 
 

 
Marmaris Bal 
Evi’nin turizmde 

çekicilik unsuru 

olarak kullanımını 

ve bölgenin turizm 

faaliyetlerine 
katkısını incelemek 

Gastronomi müzesi olarak 

faaliyet gösteren bal evinin 

bulunduğu bölgedce, 

müzenin açıldığı tarihten 

itibaren bireysel ve tur gezisi 
kapsamında ziyaretlerin 

arttığı tespit edilmiştir. Bal 
evi bulunduğu bölgede 

önemli bir turistik çekim 

unsuru olmuştur. 

M
an

ka
n 

 
(2

01
7)

 

 
 

Turkish 
Studies 

 
 

Literatür 

Taraması 
 

Dünyadaki 

gastronomi 
müzelerini tanımak 

ve tanıtmak. 

Turistkik bir ürün 

olan gastronomi 
müzelerini 

incelemek 
hedeflenmiştir. 

Dünyadaki gastronomi 

müzeleri geçmişten 

günümüze çeşitli ipuçları 

içermektedirler. Gastronomi 

müzeleri yaşayan, canlı 

mekanlardır. Gelişmiş 

ülkelerdeki müzecilik etkili 

olduğu vurgulanmıştır. 

M
an

ka
n 

 (
20

17
b)

 

 
 
 

Turkish 
Studies 

 
 
 

Literatür 

Taraması 
 

 
 
Gastronomi 
müzelerinin 

ülkemizde ve 

dünyada bulunduğu 

yeri incelemek 

Müzeler destinasyon 

çekiciliği, kültürün gelecek 

nesillere aktarılması 

açısından önemlidir. Ancak 

bu konuda çalışmalrın azlığı 

dikkat çekmktedir. 
Gastronomi müzelerinin, 

gastronomi turizmi için 

elverişli bir alan olduğu 

vurgulanmıştır. 

Y
eş

il
y

u
rt

 v
e 

A
rı

ca
  

(2
01

8)
 

 
 
 

Türk 

Turizm 
Araştırmalar

ı Dergisi 

 
 

Tripadvisor 
Ziyaretçi 

Yorumları 

İncelenmesi 
 

 
Türkiye’nin ilk 

mutfak müzesi olan 
Emine Göğüş 

Mutfak Müzesi’nin 

online ziyaretçi 

yorumlarını 

değerlendirmek 

Çalışma sonucunda 

ziyaretçilerin deyimleri 5 

tema (eğtiim, estetik, kaçış, 

tarihsel hatırlatıcılık, 

çalışanlarla yaşadıkları 

deneyim) olarak ortaya 
çıkmıştır. Ziyaretçilerin 

müze aracılığı ile yöreye dair 

yeni şeyler öğrendikleri 

ortaya çıkmıştır. 

Ç
et

in
 v

e 
K

ü
çü

k
k

ö
m

ü
rl

er
 

(2
01

9)
 

 
Ankara Hacı 

Bayram 
Veli 

Üniverstites

i Turizm 
Fakültesi 

Dergisi 

 
 

Nitel 
Görüşme 

Formu, 
Gözlem 

 

Oleatrium Zeytin ve 
Zeytinyağı Tarihi 

Müzesi’nin turizmde 

çekicilik unsuru 

olarak kullanılması 

ve turizm 
faaliyetlerine 
katkısının 

incelenmesi 

Müzenin genellikle 

yabancılar tarafından ziyaret 

edildiği, tanıtımının 

müşteriler tarafından 

kendiliğinden yapıldığı 

belirtilmiştir. Müzenin 

bulunduğu bölgeye canlılık 

kazandırdığı, turist sayısında 

artış sağlandığı 

vurgulanmıştır. 
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S
an

d
ık

cı
, 

M
u

tl
u

 

ve
 M

ut
lu

 (
20

19
) Journal of 

Tourism and 
Gastronomy 

Studies 

 
 

Gözlem 
 

Emine Göğüş 

Mutfak Müzesi’nde 

mutfak kültürünün 

sergilenme 
şekillerini tespit 

etmek 

Müzede genellikle durağan 

sergileme şekillerinin 

kullanıldığı belirlenmiştir. 

Dinamik sergileme 
şekillerinden ise video 

tekniğinin kullanıldığı 

görülmüştür. 

S
an

d
ık

cı
, 

M
u

tl
u

 v
e 

M
ut

lu
 

 (
20

19
b)

 

 
 

Uluslararası 

Sosyal 
Araştırmalar 

Dergisi 

 
 
 
 

Gözlem 

 
Türkiye’de bulunan 

gastronomi 
müzelerini tespit ve 

tasnif etmek, ilgili 
müzelerin sunum 

farklılıklarını 

belirlemek 

Ziyaret edilen müzelerde 

genel olarak sosyal 
imkanların az olduğu 

görülmüş, sergileme biçimi 

olarak genellikle durağan 

şekillerin tercih edildiği 

saptanmıştır. Durağan 

sergileme şekillerinden 

vitrin, manken ve panolar 
tercih edilmiştir. 

C
an

 v
e 

A
ğ

ca
k

ay
a 

 
 (

20
19

) 

Gastroia: 
Journal of 

Gastronomy 
and Travel 
Research 

 
 

Literatür 

Taraması 
 

 
Türkiye’deki 

gastronomi 
müzelerinin 

sürdürülebilirlik 

açısından katkısının 

incelenmesi 

Somut olmayan kültürel 

miras kapsamında, 

gastronomi müzelerinin 

sürdürülebilirlik açısındsan 

önemli olduğuna ve önemli 

bir turizm potansiyeli 
taşıdığına vurgu yapılmıştır. 

S
ar

ı 
G

ö
k
 v

e 
Ş

al
v

ar
cı

  
(2

02
1)

 

 
 

Seyehat ve 
Otel 

İşletmeciliği 

Dergisi 

 
 

Tripadvisor 
Ziyaretçi 

Yorumları 

İncelenmesi 
 

 
TripAdvisor web 
sitesinde yer alan 
gastronomi 
müzelerine yönelik 

yorumların 
incelenmesi 

Yorumlar 6 ana tema altında 

gruplandırılmıştır. En sık 

yorum estetik temasında 

görülmüş, an az yorum ise 

çalışanlar temasında tespit 

edilmiştir. Diğer temalar 

kaçış deneyimi, eğitim, 

olumsuz yorumlar, tarihsel 
hatırlatıcılar şeklindedir. 

Ç
ak

ıc
ı,

 S
ır

tl
ı 

v
e 

K
or

km
az

 
 (

20
21

) 

 
Gastroia: 
Journal of 

Gastronomy 
and Travel 
Research 

 
 

Nitel 
Görüşme 

Formu 
 

Gökçeada 

gastronomik 
değerlerinin 

sürdürülebilirliği 

açısından bir 

gastronomi müzesi 

açılmasının önemine 

dair bir bakışı 

geliştirmek 

Yöresel, kültürel ve 

gastronomik değerlerin 

sürdürülebilirliği açısından 

Gökçeada’da gastronomi 

müzesi açılmasının bir 

gereklilik olduğu ve bu 

müzenin ilçe merkezinde 
olması gerektiği tsepit 

edilmiştir.  

B
o

za
g

cı
 v

e 
Ç

ev
ik

 (
2

0
2

1
) 

 
 

Uluslararası 

Türk 

Dünyası 

Turizm 
Araştırmalar

ı Dergisi 

 
 
 

Nitel 
Görüşme 

Formu 
 

 
Safranbolu Türk 

kahvesi Müzesi’nin 

turizmin gelişmesine 

olan katkısının 

belirlenmesi ve 
çekicilik unsuru 

olarak 
değerlendirilebilirliğ

inin ölçülmesi  

Yerli ve yabancı turistlere 

türk kahvesi kültürü 

tanıtılmaktadır. Türk 

kültürünün önemli bir ürünü 

olan türk kahvesi misafirlere 

anlatılmakta ve 

tanıtılmaktadır. Müzenin 

tanıtımı için dijital 

platformlar, fuarlar, şehirdeki 

paydaşlar ile işbirliği 

yapılmaktadır. 



1294 

C
ey

h
u
n

 S
ez

g
in

 v
e 

A
k

b
ıy

u
k

  
(2

02
1)

 
 
 

Journal of 
Tourism and 
Gastronomy 

Studies 

 
 
 

Tarama ve 
Döküeman 

Analizi 
 

 
 
 
Gastronomi 
müzelerinin 

bilinirliğini artırmak 

ve tanıtımına katkı 

sağlamak  

Gastronomi müzelerinin 10 

farklı (mutfak kültürü, 

yöresel ürün, meyve/sebze, 

şarap/bira ve diğer içecekler, 

zeytin/zeytinyağı, çay/kahve, 

peynir/şarküteri, ekmek ve 
unlu mamüller, 

çikolata/şeker, diğer 

müzeler) tema altında 

değerlendirilebileceği 

belirtilmiştir. 

S
av

aş
k

an
  

(2
02

1)
 

 
 

Turizm 
Çalışmaları 

Dergisi 

 
 
 

Doküman 

Analizi 
 

 
Gastronomi 
turizminin önemli 

unsurlarından birisi 

olan gastronomi 
müzelerinin 

Türkiye’deki mevcut 

durumu incelemek 

Türkiye’de çeşitli temalarda 

28 gastronomi müzesi olduğu 

bulgulanmıştır. Gastronomi 

müzelerinin yöresel 

mutfakalrı, kültürleri ve 

gastronomi tarihinin 
tanıtılması ve sürdürülmesi 

konusunda önemli olduğu 
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sitelerinin çeşitli 
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Müzelerin web sitelerinde 

çeşitli bilgiler mevckutken, 

bulunduğu destinasyonun 

tanıtımı açısından sınırlı 

olduğu tespit edilmiştir. 

Sosyal medya kanallarının 

web sitelerinde yer alma 
oranı düşüktür. Genel olarak 

web sitelerinin kurumsal 
kimlik, tasarım ve medya 

iletişimi açısından yetersiz 

olduğu belirlenmiştir. 
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markalar ile piyasa 
sunulması, tanıtımlarda 

tescik konusunun ön plana 
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müzelerinin yerel 
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oluşumundaki 

önemini Safranbolu 

Türk Kahve Müzesi 

örneğiyle ortaya 

koymak 

İlgili müzede yerel, ulusal ve 

ulus ötesi anlam ifade eden 

birçok varlığın geleneksel 

yapıda modern olarak arz 

edildiği tespit edilmiştir. Bu 

tip müzelerin yerli ve 

yabancı turistlerin 

gastronomi deneyimlerini üst 

seviyede yaşamalarına 

olanak sağladığı 

belirlenmiştir. 
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Türkiye’nin ilk 

zeytinyağı müzesi 
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Müzesi’nin turizmde 

çekicilik unsuru 

olarak kullanımı ve 

bölgenin turizm 

faaliyetlerine 
katkısının 

belirlenmesi 

Müzenin bulunduğu bölgede 

müze açıldıktan sonra eğitim 

ve gurme turları, münferit 

ziyaretlerin arttığı 

belirlenmiştir. Gastronomi 

müzelerinin destinasyonun 

turizm potansiyeli üzerinde 

olumlu katkısı olacağı 

vurgulanmıştır. 
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Ağrı 

İbrahim 

Çeçen 

Üniversitesi 

Sosyal 
Bilimler 
Enstitüsü 
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Nitel 
Görüşme 

Formu  

Kahramanmaraş 

Tematik Mutfak 
Müzesi ve 

Dondurma 
Müzesi’nin, 

gastronomi turizmi 
ve gastronomi temalı 

müzeler 

çerçevesinde 

kavramsal olarak 
değerlendirmek 

Müzelerin açıldığı tarihten 

itibaren çekicilik olarak şehre 

önemli katkıda bulunduğu 

fakat bazı eksik yönlerinin 

olduğu tespit edilmiştir. 

Akademik çalışmalrın 

eksikliği, festival vb. 

organizasyonların eksikliği 

bunlardan bazılarıdır. 

 
4. BULGULAR  

İlgili veri tabanlarından elde edilen veriler çeşitli kriterler (yıl, yazar 

sayısı vb.) dikakte alınarak bibliyometrik açıdan değerlendiirlmiştir. Bu 

kapsamda 5 lisansüstü tez ve 18 makale incelenmiş ve bulgular grafik, tablo 
halinde sunulmuştur. 
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Şekil 1. Gastronomi Müzesi Temalı Çalışmaların Yıllarına İlişkin Dağılım 

 

Şekil 1’de de görüldüğü üzere gastronomi müzesi temalı makaleler en 

fazla 2019 ve 2021 yıllarında görülmüştür. Makale özelinde günümüze 

yaklaştıkça sayının arttığını söylemek mümkündür. Lisanüstü tezler de en 

yoğun olarak 2021 senesinde gözlemlenmektedir. 
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2016 0 0

2017 0 3
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Şekil 2. Gastronomi Müzesi Temalı Makalelerin Yazar Sayısına İlişkin Dağılımı 

 

Gastronomi müzesi temalı makalelerin  yazarsayısı incelendiğinde 

ağırlıklı olarak 2 yazarlı çalışmaların olduğu, bunu tek yazarlı ve 3 yazarlı 

çalışmaların izlediği görülmektedir. 

 

Şekil 3. Gastronomi Müzesi Temalı Tezlerin Anabilim Dalına Göre Dağılımı

 

Şekil 3’te de görüldüğü üzere çalışma konusunda hazırlanan tezlerin 

dağılımı sırası ile gastronomi ve mutfak sanatları ve turizm işletmeciliği 

şeklindedir. Çalışma konusunun bu anabilim dalları ile ile organik bağının 

bağının olması, bu veriyi kabul edilebilir kılmaktadır. 
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Şekil 4. Gastronomi Müzesi Temalı Makalelerin Türüne Göre Dağılımı 

 

Makaleler türüne göre incelendiğinde ağırlıklı olarak araştırma 

makalelerinin varlığı göze çarpmaktadır. Ulusal literatürde çalışma alanı 

ile ilgili ilk yapılan makalenin 2017 yılında olduğu dikkate alındığında bu 

veri anlaşılabilirdir. Yeni bir alan olması, araştırma makalelerine daha çok 

ihtiyaç duyulmasını beraberinde getirmektedir. 

Şekil 5. Gastronomi Müzesi Temalı Tezlerin Üniversitelere Göre Yazar Sayısı 

Dağılımı 

 

Gastronomi müzesi temalı lisansüstü tezlerin yapıldığı üniverseteye 

göre dağılımı incelendiğinde, 5 tezin eşit şekilde 5 üniversiteye dağıldığı 

görülmektedir. 
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Şekil 6. Gastronomi Müzesi Temalı Makalelerin Üniversitelere Göre Yazar Sayısı 

Dağılımı 

 

Şekil 6’da gastronomi müzesi temalı makalelerin, yazarların bulunduğu 

üniversitye göre dağılımları gösterilmiştir. Şekil 6’da “belirtilmemiş” 

olarak gösterilen kısım ilgili makalede üniversite bilgisinin yer almadığı 

çalışmaları temsil etmektedir.Makale çalışmalarının dağılımı 

incelendiğinde ilk sırada Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin yer aldığı 

görülmektedir.  Bunu sırası ile Ankara Hacı bayram Veli, Muğla Sıtkı 

Koçman ve diğer üniversiteler takip etmektedir. Gastronomi programı olan 

üniversitelerin ve turizmin hareketli olduğu bölgelerin üniversitelerinin üst 

sıralarda olması anlaşılabilir bulgu olarak yorumlanabilir. 
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Şekil 7. Gastronomi Müzesi Temalı Tezlerin Anahtar Kelimeler Özelinde Dağılımı 

 

Şekil 7’de gastronomi temalı tezlerde belirtilen anahtar kelimelerin 
dağılımı görülmektedir. Şekil incelendiğinde tezlerde toplam 12 anahtar 

kelimenin tercih edildiği ve en çok “ gastronomi müzeleri”, “ gastronomi 

turizmi” ve “mutfak kültürü” terimlerinin kullanılıdğı saptanmıştır.  
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  Tablo 3. Gastronomi Müzesi Temalı Makalelerin Anahtar Kelimeler Özelinde 

Dağılımı 
 Anahtar Kelime Tekrar 

Sayısı 
 Anahtar Kelime Tekrar 

Sayısı 
1 Gastronomi 

Müzeleri 
11 21 Sergileme Şekli 1 

2 Gastronomi Müzesi 7 22 Sürdürülebilirlik 1 
3 Gastronomi 7 23 Kültürel Miras 1 
4 Gastronomi Turizmi 5 24 Oleatrium Zeytin ve 

Zeytinyağı Tarihi 

Müzesi 

1 

5 Mutfak Kültürü 3 25 Emine Göğüş Mutfak 

Müzesi 
1 

6 Müze 3 26 Müze Deneyimi 1 
7 Destinasyon 2 27 Çevrimiçi Ziyaretçi 

Yorumlu 
1 

8 Şanlıurfa 

Hacıbanlar Evi 
1 28 TripAdvisor 1 

9 Deenyim 1 29 Gökçeada 1 
10 Dondurma Müzesi 1 30 Gastro-Turist 1 
11 Muğla Çam Balı 1 31 Safranbolu Türk Kahve 

Müzesi 
1 

12 Kahramanmaraş 1 32 Web Sitesi 1 
13 Mutfak Müzesi 1 33 İçerik Analizi 1 
14 Yöresel Yemek 

Kültürü 
1 34 Özel Muğla Arıcılık 

Müzesi 
1 

15 Turizm 1 35 Apiturizm 1 
16 Çekicik Unsuru 1 36 Gastronomik Kimlik 1 
17 Marmaris Bal Evi 1 37 Safranbolu 1 
18 Turist Rehberi 1 38 Adatepe Zeytinyağı 

Müzesi 
1 

19 Türk Kahvesi 1 39 Kahramanmaraş 

Tematik Müzesi 
1 

20 Adatepe 1    
 

Tablo 3’de gastronomi müzesi temalı makalelerinde kullanılan anahtar 

kelimelerin dağılımı görülmektedir. Makalelerde toplam 39 adet farklı 

anahtar kelimenin kullanıldığı tespit edilmiştir. Makalelerde kullanılan 

anahtar kelimelerin dağılımı incelendiğinde “ gastronomi müzeleri”, 

“gastronomi müzesi” ve “gastronomi” terimlerinin en sık kullanılan 

anahtar kelimeler olduğu saptanmıştır.   

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 
Bibliyometrik araştırmalar belirli bir çalışma alanında, sınırlandırılmış 

bir tarihsel süreçte ve çeşitli parametreler doğrultusunda çalışmaların tasnif 
edildiği araştırmalardır. Bu araştırmada da 2015-2022 yılları arasında 

gastronomi müzeleri teması ile gerçekleştirilmiş çalışmlar bibliyometrik 
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açıdan incelenmiştir. Gerçekleştirilen inceleme de dikkat çeken temel 

noktalardan birisi, yapılan çalışmaların çok yeni (ilk lisansüstü tez 2015 

yılı, ilk makale 2017 yılı) olmasıdır. Türkiye’de daha uzun süredir 

gastronomi müzeleri bulunurken, bunları inceleyen çalışmalar 

gerçekeleştirilmemiş ve konu son yıllarda ele alınmaya başlanmıştır.  
Çalışmaların 2015-2022 yılları arasında gidişatı izlendiğinde en fazla 

makale ve tezin 2021 yılında yayımlandığı ve son yıllarda artış gösterdiği 

tespit edilmiştr. Makale çalışmalarının türü incelendiğinde genelinin (18 

makaleden 15’i) araştırma makalesi olduğu görülmektedir. Gastronomi 

müzelerinin çeşitli açılardan araştırma makaleleri ile incelenmesi faydalı 

bir durumdur. Bu yaklaşımın sürdürülmesi ve artırılması ilgili müzelerin 

güçlü ve zayıf yönlerini gözlemleyebilmesi açısından isabetli olacaktır. 

İlgili makaleler yazar sayısı bakımından incelendiğinde en çok 2 yazarlı ve 

ardından sırası ile 1 ve 3 yazarlı çalışmaların geldiği görülmüştür. Bu konu 

da çok yazarlı, işbirliği ile gerçekleştirilen makale çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi konunun gelişmesi açısından önemlidir. 
Lisanüstü tezlerin düzeyi incelendiğinde, hazırlanan tüm tezlerin yüksek 

lisans tezi olduğu tespit edilmiştir. Gastronomi müzeleri üzerine doktora 

düzeyinde tez çalışması gerçekleştirilmemesi dikkat çekicidir. Gastronomi 

ve mutfak sanatları anabilim dallarında doktora programlarının açılma 

tarihlerinin çok eski olmaması ve sayılarının az olması bu duruma gerekçe 

olarak gösterilebilir. Ancak mevcut yayımlanan doktora tezleri arasında hiç 

gastronomi müzeleri temasının incelenmemesi önemlidir. İlgili konunun 

ileride yapıalcak tez çalışmalarında doktora düzeyinde incelenmesi, 

gastronomi müzeleri konusuna akdemik ve uygulama açısından önemli 

katkılar verebilir. Çalışma kapsamında ele alınan yüksek lisans tezlerinin 

tamamı gastronomi ve mutfak sanatları ve turizm işletmeciliği anabilim 

dallarında gerçekleştirilmiştir. Çalışma konusunun ilgili anabilim dalları ile 

organik olarak ilişkili olduğu ele alındağında bu bulgu anlaşılabilirdir.  
Yayımlanan makalelerin yazar bazında üniversiteleri incelendiğinde ilk 

sırada Afyon Kocatepe Üniveritesi gelmektedir. Bunu takip eden 

üniversiteler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi olmuştur. İncelenen lisansüstü tezlerde kullanılan 

anahtar kelimeler incelendiğinde “ gastronomi müzeleri”, “gastronomi 

turizmi” ve “mutfak kültürü” terimlerinin kullanıldığı görülmüştür. 

İncelenen makaleler dikkate alındığında en sık kullanılan anahter 

kelimelerin ise sırası ile “gastronomi müzeleri”, “gastronomi müzesi” ve “ 

gastronomi” terimlerinin olduğu saptanmıştır. Anahtar kelime grupları 

incelendiğinde genel olarak gastronomi özelinde seyrettiği görülmüştür.  
Gastronomi müzeleri üzerine gerçekleştirilecek akademik çalışmalar, 

uygulama alanının da gelişimini beraberinde getirecektir. Bu çalışma 

gastronomi müzeleri üzerine yapıalcak ilerideki çalışmalara rehber 
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niteliğinde olacaktır. Konu üzerine çalışmak isteyen araştırmacılar fikir 
edinebilir ve bu çerçevede araştırmalarını tasarlayabilir. Gsatronomi 
müzeleri üzerine daha fazla çalışma yapılması için farkındalık 

çalışmalrının yapılması faydalı olacaktır. Bu yolla çeşitli bölgelerde 

bulunan müzelerin turizm hareketliliğinden daha fazla pay alması 

sağlanabilir. 
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ÖZET 
Bireyler günlük yaşantılarında tükettikleri yiyecekleri çeşitli gıda 

eşleştirmeleri yaparak tüketmektedirler. Bunun sebebi bireylerin hem 
fizyolojik hem de sosyolojik deneyimleri sonucu yiyeceklerden aldıkları 

tatlarda ulaştıkları hazdır. Keşifsel araştırma niteliği taşıyan bu çalışmada 

bireylerin en çok hangi iki bileşeni birlikte tükettiği ve bunun sebepleri 

netnografya yöntemi ve içerik analizi kullanılarak araştırılmıştır. 

Araştırmada bir sanal sözlük platformu olan Ekşi Sözlük platformunun 

kullanıcılarının yapmış olduğu yorumlardan veri toplanmış ve en çok tekrar 

eden veriler kategorilendirilerek birlikte tüketilmesinin sebebinin 
açıklanması amaçlanmıştır. Elde edilen bulgularda en çok umami tatla 

diğer kategorilerin ilişkilendirildiği görülmüştür. Umami lezzetin başka 

tatlarla bir arada tüketilmesinin sebebinin ise gıdalarda lezzet verici ve 

doyumu arttırıcı etken olduğu düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Umami, yiyecek eşleştirme, tat algısı, Ekşi Sözlük. 

FOOD PAIRING PREFERENCES OF EKSI SOZLUK USERS 

ABSTRACT 
Individuals every day consume their food by food pairing. The reason for 
this is the physiological and sociological tasting experiences that these 
individuals acquire. This paper focuses on the experimental research 
outcomes and also questions which two components individuals use 
together and why they use them by utilizing netnographic methodology and 
content analysis. With the help of acquired data from Eksi Sozluk, a virtual 
dictionary platform, It also aims at the segmentation of recurrent data and 
the reason why foods are consumed together. The data points at the 
correlation between umami taste and other segmentations. And the reason 
of this correlation is thought be the fact that umami taste is a determinant 
for its distinctive taste and fulfilling characteristic. 
Keywords: Umami, food pairing, taste perception, Eksi Sozluk. 
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1. GİRİŞ 
İnsanoğlu ilk çağlardan itibaren hayatta kalma içgüdüsüyle yaşamını 

sürdürmektedir. Maslow’un ihtiyaçlar piramidine göre bu hayatta kalma 

güdülerinin temelini fizyolojik ihtiyaçlar yani kalacak yer, yemek yeme 

gibi aktiviteler oluşturmaktadır (Seker, 2014, s. 43-45).  Buradan hareketle 
yemek yeme eyleminin insanoğlunun en başından beri süregelen bir eylem 

olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Kişinin beslenebilmesi için ilk olarak 

gıdaya olan isteği ve ardından o gıdayı tüketmesi gerekmektedir. Gıdaya 

istek duyabilmesi için ise gıdanın bireyin duyu organlarına hitap 

edebilmesi gerekmektedir. Gıdanın dokusunun, renginin, kokusunun, 

görüntüsünün, işitilişinin ve lezzetinin bir bütün olarak bireye haz vermesi 

bireyi gıdayı tüketmeye iten en önemli etmenlerdendir. Bu etmenlerden 
doku, görüntü, işitme, koku ve rengi tadını arttırıcı ve bireyde oturtucu 

etmenlerdir. Tadı ise tüketilebilirliği oluşturmada en önemli ve en kuvvetli 

etmendir. Tüketilen gıdaların hemen hepsinin tat verici özelliği mevcuttur 

(Ustaahmetoğlu, 2015, s. 127-134). Yiyeceklere karakteristik aromalarını, 

tatlarını ve kokularını veren bileşikler yiyeceklerin içerisindeki uçucu 

kimyasal bileşiklerdir. Bu bileşikler yiyeceklerden alınan hazzı ve doyumu 

arttırmak için tat ve koku reseptörleriyle direkt etkileşim halindedirler. Bu 

kimyasal bileşiklerin birleşimi sonucu elde edilmek istenen çeşitli tat 

varyasyonları için yapılan hipotez ve denemeler Yiyecek Eşleştirme 

Hipotezini ortaya çıkarmıştır.  Hipotez doğrultusunda yapılan 

araştırmaların çoğunda batı mutfaklarının pozitif / olumlu eşleşme eğilimi 

gösterdiği, Doğu Asya ve Hint mutfaklarının negatif / olumsuz eşleşme 

eğilimi gösterdiği görülmüştür (Tallab ve Alrazgan, 2016, s. 135-137). 
Yapılan araştırmalarda hesaplamalı gastronomiye göre pozitif eşleşme 
eğilimi gösteren ürünler süt bazlı bileşenler, negatif eşleşme eğilimi 

gösteren ürünler baharat bazlı bileşenler olarak görülmektedir (Makinei ve 

Hazarika, 2022, s. 1038-1046). Lezzet eşleştirme kavramı ürün 

geliştirmenin en temel unsurudur ve hipoteze göre iki gıdanın ne kadar 

fazla ortak lezzet bileşeni varsa o kadar uyum sağlarlar (Galmarini, 2020, 
s. 149-155). Bu hipotezden yola çıkarak, geliştirilen ürünlerin çok daha 

başarılı ürünler olmasının amaçlandığı düşünülmektedir. Bu çalışmada 

bireylerin birlikte tükettikleri yiyecekler ve bu yiyeceklerin birbiriyle olan 

uyumuna bakılarak sınıflandırılması yapılmıştır. ‘’Tüketiciler özellikle 

neden bu yiyecekleri bir arada tercih etmektedir?’’ ve ‘’Bu yiyeceklerin 

birbiriyle herhangi bir uyumu var mıdır?’’ Soruları araştırmanın problem 

ifadelerini kapsamaktadır. Bu uyum sonucunda bireylerin bu yiyecekleri 

birlikte tüketme nedenlerinin açıklanmaya çalışılması araştırmanın 

önemini ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda 

Türkiye’de en çok tercih edilen yiyecek eşleşmesi kategorileri belirlenerek 
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hem alanyazına hem de yiyecek içecek sektörüne verilen tavsiyelerle 

katkıda bulunulması amaçlanmıştır.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 
Tat sınıflandırmalarında bilinen beş ana tat vardır. Bunlar acı, tatlı, ekşi 

tuzlu ve umami olarak karşımıza çıkmaktadır. Şeren Karakuş (2013, s. 26-
34), bir tadın tanıma eşiğini tadın algılanabildiği en küçük eşik olarak 

betimlemektedir. Tatları algılamada tüm duyu organlarının etkisi olduğu 

söylenebilir ve insanların tatları algılama eşikleri farklıdır. Tat algılamada 

en önemli faktör yaştır ve tatlar çeşitli yaş gruplarınca farklı 

algılanabilirler. Bunun sebebi farklı yaş gruplarındaki bireylerin ortalama 

tat reseptörlerinin farklılık göstermesidir. Guyton ve Hall (2007) Yetişkin 

bireylerde ortalama 6500 tat tomurcuğu olduğunu, çocuklarda bu 

tomurcukların biraz daha fazlalık gösterdiğini ve ileri yaşlardaki bireylerin 

ise tat tomurcuklarının birçoğunun bozularak etkinliğini kaybettiğini 

belirtmektedir. Tatları algılama insan beyninde frontal bölgede 

oluşmaktadır. Bu bölge sinir sistemi içerisindedir ve tat algılamanın sinir 

sistemiyle ilişkilendirilmesinin sebebi lezzetlerin bireyin hafızasındaki iyi 

ve kötü anılarla ilişkilendirilerek bireyde yargı oluşturmasıdır 

(Ustaahmetoğlu, 2015, s. 127-134). 
Tüm bu fizyolojik sebeplerin yanı sıra tat alma algısını ve damak tadını 

oluşturmada yaş, cinsiyet, alışkanlıklar, ekonomik durum, psikolojik 

sorunlar, kültür ve iklim de oldukça etkilidir. Yaşanılan yerin iklimi ve 

coğrafi özellikleri ürünlerin tadını oluşturmaktadır. Bölgenin denize yakın 

oluşu, dağlık bir arazide oluşu, sıcak bir kara parçasında oluşu gibi tüm 

olaylar iklime bağlı olarak gıdada tat kimliği oluşturmaktadır. Bireyin 

tükettiği gıdalar, gıdaları tüketiş şekli, sırası vs. gibi olgular kültür ve 

yaşanılan çevreyle ilgilidir. Yaşanılan toplumun değer yargıları gıdalardan 

alınan tatları da etkilemektedir. Bununla beraber gıdaların tercih edilirliğini 

de yaşanılan çevre ve kültür etkilemektedir (Ustaahmetoğlu, 2015, s. 127-
134). Aynı zamanda Piqueras-Fizsman ve Spence (2015, s. 165-179) 
bireylerin gıda hakkındaki önyargı ve geçmiş tecrübelerinin lezzet 

algılarını pozitif ve negatif yönde etkilediğini öne sürmüştür. 
Yiyecek eşleştirme kavramı algılanan ve birbirine yakın tada sahip 

maddelerin bir araya getirilerek yeni ve uyumlu bir reçete çıkarılması 

fikridir ve son dönemlerde mutfak bilimlerinde oldukça gündemde ve 

tercih edilebilir bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Galmarini (2020, 
s. 149-155) yiyecek eşleştirmenin gıda geliştirmenin zemini olduğunu 

belirtmiştir. Gıda eşleştirme kavramı 2002 yılında Michelin yıldızlı şef 

Heston Blumental ve François Benzi tarafından ortaya atılmıştır. Ortak 

lezzet bileşenlerine sahip gıda maddelerinin yeni bir reçetede bir araya 

getirilerek uyumlu ve lezzetli bir oluşum meydana geldiğini iddia eden bu 
kavram Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Latin Amerika gibi bazı 
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mutfaklarda doğruluğunu göstermiştir fakat Kore ve Güney Avrupa 

mutfaklarının bu kavrama uyum sağlayamadığı gözlemlenmiştir.İnsanların 

neden çeşitli yiyecekleri birlikte tükettiğini açıklamak amacıyla gastronomi 
dalı duyu bilimi ve tarih gibi çeşitli dallarla koordineli olarak araştırmalar 

yapmıştır. Yapılan araştırmalara göre gıda kombinasyonu konusu oldukça 

fazla oranda yanıltıcı sonuç verdiğinden konu spesifikleştirilerek gıda 

maddeleri konusu araştırılmaya başlanmıştır (Arellano-Covarrubias ve 
diğerleri, 2022).   

Bu çalışmada bir sanal sözlük olan ‘’Ekşi Sözlük’’ kullanıcılarından veri 
toplanmıştır. Milenyum dönemine yaklaşıldıkça ve internet teknolojisi 

yaygınlaşmaya başladıkça Türkiye’de ilk sanal gruplar ortaya çıkmış ve 

gündemdeki olaylar hakkında fikir beyanı, çeşitli konular hakkındaki 

görüşlerini belirtme, deneyimlerini aktarma ve çeşitli bilgi paylaşımları 

için sanal sözlükler kurulmuştur. İlk kuruldukları zaman yaşanılan 

toplumdan bağımsız gruplar olarak betimlenseler de bu sözlükler 

günümüzde toplumları oluşturan yapı taşlarını sanal ortama yansıtarak 

toplumları tanıtmaktadır (Furman ve Süngü, 2021, s. 119-139). Ekşi Sözlük 

1999 yılında kurulan, günümüze kadar popülerliğini sürdüren ve Türkiyede 

en çok tercih edilen sanal sözlük ekşi sözlük olarak tercih edilmektedir 

(Gürel ve Yakın, 2007, s. 203-219).  

3. YÖNTEM 
Bireylerin hangi uyumsuz gibi görünen yiyecekleri birlikte tükettikleri 

ve neden bu kombinasyonları tercih ettikleri araştırılmaya çalışılmıştır. 

Keşifsel nitelik taşıyan bu araştırmada, veri toplama tekniği olarak 

netnografya yöntemi kullanılmış olup verilerin analizi içerik analizi 

yöntemi kullanılarak yapılmıştır.  Netnografya etnografya kavramından 

doğmuş fakat alan olarak sosyal medyayı temel almış bir araştırma 

yöntemidir. Netnografya kavramı sosyal medyayı merkez alarak tüketici 

davranış ve düşüncelerini araştıran bir yöntemdir (Dahan ve Levi, 2012, s. 
33-54). İçerik analizi ise elde edilen verilerin içeriksel bağlamda analizinin 

yapılmasıdır ve nitel araştırma yöntemlerinin temelindeki veri analizi 

yöntemidir. İçerik analizinde betimlemelerin ne sıklıkta tekrarlandığına 

dikkat edilerek en sık tekrar edilen kategoriyi vurgulayacak biçimde bir 

şekil çizilerek yorumlanır (Kozak, 2017, s. 138). Araştırmanın analiz birimi 
bir sosyal paylaşım platformu olan ekşi sözlük kullanıcılarının 

yorumlarıdır. “Uyumsuz görünen ama birbirine yakışan yiyecekler” 
başlığına görüş bildiren kullanıcıların yorumları incelenmiştir. 
Kullanıcıların uyumsuz gördükleri fakat birbirlerine yakıştırarak 

tükettikleri yiyecekleri beyan etmesiyle oluşmuş olan başlığın 22/02/2019 

ve 17/06/2022 tarihleri arasındaki katılımcı yorumları dikkate alınmıştır. 

Toplamda 2623 veri elde edilmiş olup en sık tekrar eden 734 veri 
kategorize edilmiştir. En az tekrarlanan 1889 yorum herhangi bir 
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kategoride sınıflandırılmamıştır. Verilerin kategorize işleminde tat 

kategorileri baz alınarak ayrılmıştır. 
Araştırmada ilgili literatür dikkate alınarak temalar belirlenmiştir. 

Yorumlardan tat eşleştirmeleri kodları, kodların ait oldukları yiyecek 

grupları ise (örneğin süt ürünleri) kategorileri oluşturmaktadır. Yorumlarda 
hangi yiyeceklerin yakıştırıldığı açık ve net bir şekilde aktarıldığı ve 

anlamakta güçlük olmadığı için görünüş geçerliliği sağlanmıştır. Analiz 
aşamasında iki bağımsız kodlayıcı ayrı ayrı kodlamaları gerçekleştirmiştir. 
Böylelikle kodlayıcılar arası güvenirlik (inter-rater reliability) sağlanmıştır. 

4. BULGULAR 
Çalışmada bireylerin birlikte tüketmeyi tercih ettikleri gıda 

eşleştirmeleri ekşi sözlük platformu üzerinden araştırılarak 

sınıflandırılmıştır. Elde edilen 2623 veri elenerek en çok tekrar eden 734 

veri kendi arasında kategorize edilmiştir. Elde edilen gıda eşleştirmeleri 

kategorileri aşağıdaki gibidir: 
 Şerbetli Tatlı/Süt Ürünleri 
 Reçel / Süt Ürünleri 
 Çikolata/ Peynir Çeşitleri 
 Bal / Süt Ürünleri 
 Karpuz / Peynir 
 Kızarmış Patates / Milkshake 
 Üzüm / Ekmek 
 Salatalık / Çikolata, Reçel, Bal 
 Rakı / Çay 
 Simit / Ayran 
 (Piyaz) Fasulye / Tahin 
 Tahin Helvası / Limon 
 Ekşi Elma / Kahve 
 Kavun / Peynir 
 Hamburger / Milkshake 

Yapılan analize göre Şerbetli Tatlı / Süt Ürünleri eşleşmesi 205 defa, 
Reçel / Süt Ürünleri eşleşmesi 142 defa, Çikolata / Peynir Çeşitleri 

eşleşmesi  118 defa, Bal / Süt Ürünleri eşleşmesi  91 defa, Karpuz / Peynir 
eşleşmesi i 41 defa, Kızarmış Patates / Milkshake eşleşmesi 32 defa, Üzüm 

/ Ekmek eşleşmesi 17 defa, Salatalık / Çikolata, Reçel, Bal eşleşmesi 15 

defa, Rakı / Çay eşleşmesi 14 defa, Simit / Ayran eşleşmesi 13 defa, 
Fasulye / Tahin eşleşmesi 11 defa, Tahin Helvası / Limon eşleşmesi 9 defa, 

Ekşi Elma / Kahve eşleşmesi 9 defa, Kavun / Peynir eşleşmesi 8 defa ve 

Hamburger / Milkshake eşleşmesi 7 defa tekrarlanmıştır. 
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Elde edilen 11 gıda eşleşmesi tat kategorilerine göre ayrılıp Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 1: Tat Bileşenlerine Ayrılan Gıda Eşleştirmeleri 
Gıda Eşleşmeleri Tat Kategorileri 
Şerbetli Tatlı/ Süt Ürünleri Tatlı / Umami 
Çikolata / Peynir Çeşitleri Tatlı / Umami 
Bal / Süt Ürünleri Tatlı / Umami 
Reçel /Süt Ürünleri Tatlı / Umami 
Ekşi Elma / Kahve Ekşi / Acı 
Karpuz / Peynir Tatlı / Umami 
Kavun / Peynir Tatlı / Umami 
Rakı / Çay Acı / Acı 
Salatalık / Çikolata, Reçel, Bal Acı /Tatlı 
Tahin Helvası / Limon Tatlı / Ekşi 
Üzüm / Ekmek Tatlı / Umami 
Hamburger / Milkshake Umami /Tatlı 
(Piyaz) Fasulye / Tahin Umami /Umami 
Kızarmış Patates / Milkshake Umami / Tatlı 
Simit / Ayran Umami /Umami 

 

Toplanan verilere göre en çok kodlanan eşleşme tercihlerinin Baklava-
Ayran, Çikolata-Peynir, Reçel- Peynir ve Bal-Peynir olduğu 

görülmektedir. Spesifik olarak tek bir peynirden söz etmek mümkün 

değildir fakat ağırlıklı olarak tuzlu peynirler kodlanmıştır. Umaminin 
özellikle peynirler gibi birçok süt ürününün tat kategorisi olması ve umami 
tadın birlikte tüketildiği gıda ürününün lezzetini arttırıcı etkisi olması bu en 

çok kodlanan gıdaların neden umami bileşenli bir gıdayla eşleştiğinin 

cevabını açıklamaktadır. Şekil 1 kullanıcı yorumlarının tamamından elde 

edilen kelime bulutunu göstermektedir. 
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Şekil 1: Kelime Bulutu 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bireyler tükettikleri yiyeceklerden aldıkları tatları hem daha lezzetli 

hale getirmek hem de daha lezzetli yeni ürünler oluşturabilmek için yiyecek 

eşleştirmesine ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda bazı bileşenler reçeteye 

yalnızca tat vermesi amacıyla değil farklı amaçlar için de 

kullanılabilmektedir. Yumurtanın stabilizatör olarak kullanılması buna 

örnek verilebilmektedir (Ahn ve Diğerleri, 2011, s. 196). Elde edilen 2623 
veriden 11 gıda eşleştirmesi elde edilmiştir. Elde edilen gıda eşleştirmeleri 

ağırlıklı olarak umami tada sahip gıda bileşenleriyle yapılan eşleştirmeler 

olduğu görülmüştür. Umami birlikte tüketildiği gıdalarda lezzet arttırıcı 

veya et tadı verici özelliği bulunan tat bileşiğidir (Şeren Karakuş, 2013, s. 
26-34). Yiyeceklerde tat katmanlama görevi olan umaminin besinlerin 
kendilerinde veya eşleşmeleri sonucu kimyasal bileşiklerinde 

barındırdıkları glutamat oranına göre umami oranını arttırıp azaltmaktadır 
(Gözen, 2017). Analiz sonucunda umamiyle daha çok tatlı tat kategorisi 

eşleştirilmiştir. Süt ürünlerinin, özellikle de peynir grubunun umami tada 

sahip olduğu bilinmektedir. Bunun nedeni fermente ürünlerde umami 
oranının daha yüksek olmasıdır. Aynı zamanda umaminin bireylerde 

doyma düzeyini arttırdığı da bilinmektedir (Cömert ve Güdek, 2017, s. 
397-408). Dolayısıyla analiz sonucunda umaminin farklı tat kategorileriyle 

eşleşmiş olmasının sebebi olarak doyumu ve lezzeti arttırmış olması olduğu 

düşünülmektedir.  
Umami günümüzde Mono Sodyum Glutamat (MSG) adı verilen 

kimyasal bir madde olarak birçok gıda ürününde bulunmaktadır. Yiyecek 
içecek işletmelerinin bu noktada izleyeceği yol da MSG’yi menülerindeki 

ürünlerde de bulundurmak olabilir. Fakat fazla oranda kullanmaları insan 

sağlığına olumsuz etki yaratabileceğinden (Kazmi ve Diğerleri, 2017, s. 

1807-1815) makul miktarlarda kullanmaları gerekmektedir.  
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Çalışmanın aynı zamanda yeni yazılacak olan reçetelere yön vermesi ve 

şeflerin yeni reçetelerdeki gıda kombinasyonlarını oluşturmada çalışmadan 

yararlanması gerektiği düşünülmektedir. İşletmelerin menülerinde en çok 

tercih edilen gıda eşleştirmelerini bulundurması da bireylerin işletmeye 

karşı olan müdavimciliğini arttırabilmektedir.  
Akademik alanyazın incelendiğinde gastronomi alanına gıda eşleştirme 

konusunda yapılan çalışmalarda genellikle alan dışına çıkıldığı görülmüş 

olup direkt gastronomi temasına bağlı kalan çok fazla çalışmaya 

rastlanılamamıştır. Yabancı alanyazının gıda eşleştirme konusunun altını 

çeşitli hipotezlerle doldurmuş ve çalışmalarında gıda eşleştirme konusuna 

oldukça yer verdiği görülmüştür. Dolayısıyla yabancı alanyazın da referans 

alınarak yapılan çalışmayla benzerlik gösteren ve gıda eşleştirme konusunu 

farklı perspektiflerle ele alan yeni çalışmalar ortaya koymak da 

mümkündür. Bu araştırmada elde edilen veriler Ekşi Sözlük 

kullanıcılarının gıda eşleşmesiyle ilgili yaptığı yorumlarla sınırlıdır. Ayrıca 

bu veriler literatür taramasıyla elde edilen tat kategorileri altında 

sınıflandırılarak sınırlandırılmıştır. 
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ÖZET 
Destinasyon markalaşması, destinasyonların kendine has nitelikleri ile 

turizm pazarında yer edinmelerinde önemli bir kavramdır.  Destinasyonun 
en dikkat çekici özelliklerinden biri de geçmişten zengin bir miras gelen 

gastronomi turizmidir. Bu kapsamda destinasyonlar markalaşmak adına 

yöresel ürünlerini sürdürülebilir yaklaşımla sunabilmektedir. Araştırmanın 

amacı, yöresel ürünlerin destinasyon markalaşmasındaki rolünü tespit 

etmektir. Bu kapsamda araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı-
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Mülakatlar Sinop 

destinasyonunda hizmet sunan turizm işletmeleri ile gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma sonuçlarına göre; Sinop destinasyonunun sahip olduğu yöresel 

ürünlerinin markalaşması için elverişli olsa da, tanıtım, pazarlama, 

kurumlar arası koordinasyon eksikliği gibi bazı sorunları olduğu 

vurgulanmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Destinasyon markalaşması, yöresel ürünler, 

gastronomi turizmi.  
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THE ROLE OF LOCAL PRODUCTS IN DESTINATION 
BRANDING: THE CASE OF SINOP 

 
ABSTRACT 
Destination branding is an important concept for destinations to take their 
place in the tourism market with their unique qualities. One of the most 
remarkable features of the destination is gastronomic tourism, which comes 
from a rich heritage from the past. In this context, destinations can offer 
their local products with a sustainable approach in order to become brands. 
The aim of the research is to determine the role of local products in 
destination branding. In this context, semi-structured interview technique, 
one of the qualitative research methods, was used in the research. 
Interviews were conducted with tourism enterprises offering services in the 
Sinop destination. According to the research results; Although it is 
convenient for the branding of the local products of Sinop destination, it is 
emphasized that it has some problems such as promotion, marketing, lack 
of decoordination between institutions. 
Keywords: Destination branding, local products, gastronomy tourism. 
 
1. GİRİŞ 

Destinasyon markalaşması özellikle Covid-19 sonrası zorlukla 

toparlanan turizm sektörü için oldukça önemlidir. Türkiye’de TGA 
(Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı) 2019 yılında kurularak, 

turizm pazarlaması faaliyetlerini üstlenmiştir. Ajansın özellikle temalarla 

destinasyon markalaşması yarattığı görülmektedir. Bu temalar içerisinde 

gastronomi ve yerelleşme özellikle vurgulanan değerler içerisinde yer 

almaktadır. Bu bağlamda yöresel ürünlerin destinasyon markalaşmasındaki 

rolünün incelenmesi gerekmektedir. Literatürde markalaşma ile yöresel 

ürünlerin ilişkili olduğunu gösteren birçok çalışma yer alsa da tam olarak 

bu rolü ortaya koyan bir çalışmaya rastlanmamıştır (Kelemci Schneider ve 
Ceritoğlu, 2010; Aslan vd., 2014; Şengül ve Türkay, 2016). Bu durum, 
çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.  

Özetle destinasyon markalaşmasında yöresel ürünlerin kullanılmasının 

nasıl bir rol izlediği araştırmanın temel problemini ortaya koymaktadır. 

Çalışmada bu rol belirlenerek, destinasyon markalaşması için yöresel 

ürünlerin doğru konumlandırılması ve markalaşma önündeki zorluklara 

çözüm önerisi sunmak amaçlanmaktadır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Destinasyon Markalaşması 

Destinasyon markalaşması ilk kez 1996 yılında akademik bir konferans 

oturumunda ortaya atılmıştır (Pike, 2005). Destinasyonların sürdürülebilir 
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olması için rekabet gücünü elinde tutması gerekmektedir. Bu nedenle, 
rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen destinasyon yönetimlerinin 

markalaşma uygulamalarına önem vermesi gerekmektedir (Özdemir ve 

Karaca, 2009:114). Destinasyon markalaşması; o yöreyi tanımlayan ve 
diğer destinasyonlardan farklı kılan bir isim, slogan, logo, işaret ya da 

bunların birleşimi olarak tanımlanabilmektedir (Ersun ve Aslan, 2009: 
101). Destinasyon markası oluşturmak, o bölgeyi benzerlerinden ayıran 

özellikleri öne çıkararak, kimlikleştirmektir (Ateşoğlu vd., 2008: 11). Pike 
(2005) destinasyon markalaşmasının en az altı sebeple diğer ürünlerin 

markalaşmasından daha zor olduğunu vurgulamaktadır. Bu altı zorluk şu 

şekilde verilmektedir: 
 Destinasyonlar, diğer tüm ürünler ile karşılaştırıldığında çok daha 

fazla boyuta sahiptir. Bu durum, destinasyonları karmaşık kılmaktadır. Net 

ve tek bir slogan oluşturmak zordur. 
 Destinasyonlarda yer alan çeşitli aktif paydaşlar için hedef pazarlar 

heterojendir. Bir destinasyonda her segmentten pazara hitap 
edilebilmektedir.  
 Bir diğer zorluk markalaşma sürecinde karar mekanizmasının 

belirlenmiş olmamasıdır. Destinasyon markalaşmasını hangi kurum ya da 

kuruluşun sağlayacağı, denetleyeceği, geliştireceği belirsiz 

kalabilmektedir. Bu durum da yaşanan zorluklardan biri haline 

gelmektedir. 
 Destinasyon markalaşmasında yerel halkın tutumlarının 

değerlendirilmemesi de ortaya çıkan zorluklardan birisidir. Turistler ile 

yerel halkın ortak deneyimlerde buluşmasını sağlamak gerekmektedir. 
 Beşinci zorluk ise markalaşma sonrası marka sadakatinin 

yaratılması ve sürdürülmesi gerekliliğidir. Bu sürecin nasıl yürütülmesi 

gerektiği yapılan anketler aracılığıyla tespit edilebilmektedir. 
 Son zorluk, destinasyon markalaşması için gerekli finansmanın 

yetersiz kalmasıdır. Kurumsal işletmelerin markalaşma bütçeleriyle dahi 

yarışamayan destinasyon bütçeleri bu konuda eksiklik haline gelmekte ve 

markalaşma önünde büyük bir zorluk yaratmaktadır.  
Destinasyonların sahip olduğu değer ve kaynakları etkin ve verimli 

kullanarak tanıtım faaliyetlerine dahil etmek, destinasyon markalaşması 

olarak yorumlanabilmektedir. Destinasyon markalaşması literatürde; 

yöresel mutfaklar, yerel simgeler, gastronomi, sloganlar, festivaller, doğal 

güzellik ve çekicilikler, kültürel miras, hikayeler gibi konular ile ele 

alınmıştır (Aslan vd., 2014; Serçek ve Hassan, 2016; Yenipınar ve 

Yıldırım, 2016; Atsız ve Kızılırmak, 2017; Morçin ve İşler, 2017; Çoban 

ve Süer, 2018; İlban ve Kömür, 2019; Kaya ve Gümüş, 2020; Çataklı, 

2021). Destinasyonlarda markalaşma konusunda özellikle gastronomi 

ürününü temel alan çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Yöresel yiyecek-
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içecekler destinsyonlarda farklılık yaratmak için kullanılmaktadır (Kercher 
vd., 2008: 137). Belirli bir destinasyonda yaşayan yerel halk, bu halka ait 

kültür ve yaşam biçimi en iyi şekilde yöresel ürünler ile 

aktarılabilmektedir. Bir yöreye ait yemekler ya da ürünler o destinasyon 

için fark yaratıcı unsur olmaktadır (Güneş vd., 2008). Bu nedenle, yöresel 

ürünler, destinasyonları daha tanınabilir hale getirerek, farklı turist 

profillerine uygun hale dönüştürebilmektedir (Cohen ve Avieli, 2004: 767). 

2.2. Yöresel Ürünler 
Yöresel ürünler; bir yöreye ait kültürel izler taşıyan yemek, kıyafet, takı, 

hediyelik eşya, el yapımı ürünler, kumaş ve dokumalar, doğal çekicilikler, 

doğal taşlar olarak tanımlanabilmektedir. Özellikle coğrafi işaretli 

ürünlerin oluşturulması, yöresel ürünlerin markalaşmada kullanmılmasını 

sağlayan bir durum haline gelmiştir. Yöresel ürünler büyük ölçüde tanıtım 

faaliyetleri ve coğrafi işaretlemede gastonomi odaklı olsa da tekstil ürünleri 

ve doğal ürünler de oldukça önem taşımaktadır. Bölgeye özgü hediyelik 

eşyalar, yöre kültürünü aktaran önemli bir diğer araçtır. Literatürde yapılan 

çalışmalarda yöresel ürünlerin; coğrafi işaretleme, gastronomik kimlik 

oluşturma, pazarlama, gastronomi turizmi, tüketici davranışı, festivaller, 

sürdürülebilirlik ve tekstil konularıyla ele alındığı görülmektedir (Kelemci 
Schneider ve Ceritoğlu, 2010; Şahin ve Meral, 2012; Yalçın, 2013; Üner 

ve Başaran, 2016; Bakırcı vd., 2017; Başat vd., 2017; Ayaz ve Türkmen, 

2018; Hazarhun ve Tepeci, 2018; Dokuzlu vd., 2019).  

3. YÖNTEM 
Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanımıştır. Katılımcıların 

konuyla ilgili görüşlerini derinlenmesine elde etmek için anket tekniğinden 

yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler; 1 Mart-
5 Haziran 2022 tarihleri arasında Sinop destinasyonunda aktif olarak 
faaliyet gösteren dokuz turizm işletmesi yöneticisi ya da işletme sahibiyle 

yapılmıştır. Konaklama, yiyecek-içecek, rekreasyon işletmesi 

yöneticisi/sahibi ile gerçekleştirilen görüşmeler yarı-yapılandırımış 

mülakat formu ile yürütülmüştür.  Katılımcılara 9 adet soru sorulmuştur. 

Araştırma soruları aşağıda yer almaktadır.  
1. Yöresel ürünlerin Sinop destinasyonu için avantajları sizce nelerdir? 

Yerli ve yabancı turistler gastronomi turizminden neler beklemektedir?  
2. Sinop mutfağı yerli ve yabancı turistleri gastronomi turizmi açısından 

Sinop iline çekebiliyor mu ve yeterince tanıtımı ve pazarlaması 

yapılabiliyor mu? 
3. Sinop‘u “gastronomi turizmi destinasyonu” olarak görüyor musunuz? 

Neden ve Sinop sahip olduğu gastronomi potansiyeli ile markalaşmış bir 

şehir midir? 
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4. Sinop’ta var olan yöresel ürünlerin daha etkin kullanıldığını ve 

tanıtıldığını düşünüyor musunuz? 
5. Sinop’un gastronomik kimliğini lezzetsel değerler açısından nasıl 

tanımlarsınız?  
6. Sizce Sinop’un gastronomik kimliğini tanımlayan yemekler nelerdir? 

Sizce hangi yemek ya da yiyecekler Sinop ile anılıyor ya da anılmalı?  
7. Sinop (destinasyon) markası şeklinde bir tabir sizce ziyaretçilerin ya 

da turistlerin belleklerinde yer edinmiş midir? Sinop imajı nasıl 

yorumlanmaktadır? 
8. Sinop’ta turizm sektöründe yer alan paydaşlar, gastronomi kavramını 

nasıl algılamaktadır? Sizce Sinop’un gastronomi turizmi açısından 

sorunları nelerdir?  
9. Genel olarak Sinop’un hem turizmine hem de gastronomi turizmine 

yönelik işletmenizin sunduğu fırsatlar, sağladığı katkılar nelerdir? 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
Bu bölümde mülakat sonucunda araştırmacılar tarafından çözümleme 

yapılarak katılımcıların görüşleri tablo haline getirilmiştir. 
 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 
KATILIMCI YAŞ CİNSİYET MEDENİ DURUM 

SİNOP İLİNDE 

İKAMET SÜRESİ 
1 31 Kadın Bekâr 31 
2 25 Erkek Bekâr 6 
3 66 Kadın Evli 44 
4 28 Erkek Bekâr 28 
5 27 Kadın Evli 27 
6 43 Kadın Evli 16 
7 22 Erkek Bekâr 22 
8 43 Kadın Bekâr 43 
9 35 Erkek Bekâr 35 

 
Tablo 1 Katılımcılara ait demografik bilgileri içermektedir. Tablo’ya 

göre katılımcıların büyük bir kısmının 25 yaş üzeri olduğu görülmektedir. 

Cinsiyet değişkenine bakıldığında, dört katılımcının erkek, beş katılımcının 

kadın, üç katılımcının evil, altı katılımcının bekar ve büyük bir kısmının 6 

yıl ve üzeri bir süredir Sinop ilinde ikamet ettiği görülmektedir.  
 
Tablo 2: Katılımcıların Yöresel Ürünlerin Sinop İli için Avantajları İle İlgili 

Görüşleri 
KULLANILAN İFADELER FREKANS 

Katma Değer Sağlaması 1 

Sinop İlini Bir Marka Haline Getirmesi 1 

Turist Çekmesi 1 

Bir Avantajı Yok 2 

Tanıtım Faaliyetlerine Katkı Sağlar 1 
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Tablo 2’de katılımcıların yöresel ürünlerin Sinop ili için avantajları ile 

ilgili görüşleri belirtilmiştir. Tablo’ya göre; katılımcıların bir kısmı yöresel 

ürünlerin Sinop iline herhangi bir katkı sağlamadığı, bazı katılımcılar ise 
katkı sağladığını düşünmektedir. 

 
Tablo 3: Katılımcıların Yerli ve Yabancı Turistlerin Gastronomi Turizminden 
Beklentileri İle İlgili Görüşleri 

KULLANILAN İFADELER FREKANS 

Tadılan Lezzetlerden Haz Almak 3 

Çekicilik Beklentisi 1 

Tatmin Olma İsteği 1 

Memnuniyet 1 

 
Tablo 3’te katılımcıların yerli ve yabancı turistlerin gastronomi 

turizminden beklentileri ile ilgili görüşleri belirtilmiştir. Tablo’ya göre 

katılımcıların büyük bir kısmı turistlerin yöresel ürünlerden haz aldıklarını 

düşünürken, bir kısmı memnuniyet ve tatmin duygularından 

bashetmişlerdir. 
 

Tablo 4: Katılımcıların Sinop Mutfağı’nın Tanıtımı ve Pazarlanması İle İlgili 

Görüşleri 
KULLANILAN İFADELER FREKANS 

Turist Sayısı Yetersiz 2 

Balık Çok Ön Planda  1 

Tanıtım ve Pazarlama Yetersiz 5 

Tanıtımlar Oldukça Yeterli 3 

Mantı’nın Yurtdışı Başarısı 1 

 
Tablo 4’te katılımcıların Sinop mutfağının tanıtımı ve pazarlanması ile 

ilgili görüşleri belirtilmiştir. Genel olarak katılımcılar turist sayısının 

yetersiz olduğunu, balık ürünlerinin çok ön planda olduğunu, tanıtım ve 

pazarlamanın yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca tanıtım ve 

pazarlamanın mantı konusunda yeterli olduğu görüşler arasındadır.  
Tablo 5: Katılımcıların Sinop’un Gastronomi Turizmi ile Markalaşmasıma ait 
Görüşleri 

KULLANILAN İFADELER FREKANS 

Marka Şehir Değildir 4 

Markalaşma Çalışmaları Eksiktir 2 

Marka Bir Şehirdir 2 

Gastronomi Destinasyonudur 1 

Yeterli Turist Geliyor 1 

Gastronomi Destinasyonu Değildir 2 

Mutfak Sınırlıdır 1 
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Tablo 5’te katılımcıların Sinop’un gastronomi turizmi ile 

markalaşmasına ait görüşleri yer almaktadır. Genel olarak katılımcılar 

Sinop ilinin marka şehir olmadığını, marka çalışmalarının eksik olduğunu 
ve mutfak kültürünün sınırlı olduğunu belirtilmişlerdir. Bununla birlikte 
Sinop’un  gastronomi destinasyonu olduğu ve marka bir şehir olduğu 

görüşleri de yer almaktadır.  
 
Tablo 6: Katılımcıların Sinop’ta Var Olan Yöresel Ürünlerin Daha Etkin Kullanımı 

ve Tanıtımıı İle İlgili Görüşleri 
KULLANILAN İFADELER FREKANS 

Etkin Kullanılmıyor ve Tanıtılmıyor 4 

Tanıtım Çalışmaları Sürmektedir 1 

Etkin Kullanılıyor ve Tanıtılıyor 3 

Cevap Yok 1 

Ortalama Bir Tanıtım Çalışmaları Var 1 

 
Tablo 6’da katılımcıların Sinop’ta var olan yöresel ürünlerin etkin 

kullanımı ve tanıtımı ile ilgili görüşleri belirtilmiştir. Tablo’ya göre 

katılımcılar Sinop’un etkili bir biçimde tanıtım yapılmadığını 

düşünmektedir.  
 

Tablo 7: Katılımcılarım Sinop’un Gastronomik Kimliği İle İlgili Görüşleri 
KULLANILAN İFADELER FREKANS 

Tanımlayamam, Çeşit Yok 3 

Gerze Hacıkadı Horozu (Sinopa Özgü Yabani Tavuk Türü) 1 

Çok Bilinmemektedir 1 

Mantı 4 

Nokul 3 

Gözleme 1 

Tirit 1 

Kestane 1 

Tablo 7’de Katılımcıların Sinop’un gastronomik kimliği ile ilgili 

görüşleri yer almaktadır. Genel olarak mantı nokul, gözleme ve tirit gibi 

Sinop’a özgü ürünler belirtilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1323 

Tablo 8: Katılımcıların Sinop İlini İlişikilendirdikleri Yiyecekler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablo 8’de katılımcıların Sinop destinasyonunu ilişkilendirdikleri 

yiyecekler listelenmiştir. Tablo’ya göre katılımcılar Sinop destinasyonu ile 

Mantı, nokul, balık gibi ürünleri ilişkilendirmektedir. 
 
Tablo 9: Katılımcıların Sinop İmajı ve Turistlerin Hatırlanabilir Deneyimleri İle 

İlgili Görüşleri 
KULLANILAN İFADELER FREKANS 

Turitlerin Aklında Kalmıştır 4 

Sinop Mantısı İmajı 2 

Cevizli Mantı Eşsiz 1 

Tekrar Ziyaret Edenler Var 1 

Turistlerin Aklında Kalmamıştır 4 

Gastronomi Anlamında Yetersiz 1 

 
Tablo 9’da katılımcıların Sinop imajı ve turistlerin hatırlanabilir 

deneyimleri ile ilgili görüşleri listelenmiştir. Genel olarak Sinop’un 

turistlerin zihninde kalan bir etkiye sahip olduğu katılımcıların görüşleri 

arasındadır.  
 
 
 
 
 
 

KULLANILAN İFADELER FREKANS 

Mantı 7 

Ekiden Nokul 1 

Balık 3 

Cevizli Mantı 1 

Hacıkadı Horozu 1 

Nokul 3 

Kara Lahana Dolması 1 

Mısır Çorbası 2 

Köfte 1 

Sebze Yemekleri Tanıtılmalıdır 1 

Gastronomi Yetersiz 1 

Islama 1 

Pırasa Sirkelisi 1 

Mısır Tarhanası 1 

Kestane 1 
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Tablo 10: Katılımcıların Sinop Turizm Paydaşlarının Gastronomi Kavramı Algısı 

ve Gastronomi Turizmi Açısından Sorunları Hakkında Görüşleri 
KULLANILAN İFADELER FREKANS 

Sunum Yetersizliği 2 

Pazarlama Sorunu 2 

Yiyecek Çeşitid Az 1 

Kurumlardaki İletişim Eksikliği 1 

Turizme Yönelik Çalışmaların Azlığı 1 

Cevap Yok 1 

Çalışan Eksikliği Vardır 1 

Yemek Kültürü Çok Azdır 1 

 
Tablo 10’da gastronomi algısı konusunda katılımcılar sunum ve tanıtım 

yetersizliğini ön planda tutarken, kurumların iletişim sorunlarına 

değinmişlerdir. 
 
Tablo 11: Katılımcıların İşletmelerinin Sunduğu Fırsatlar ve Katkılar İle İlgili 

Görüşleri 
KULLANILAN İFADELER FREKANS 

Sinop’un Mantı İle Anılmasına Katkı Sağlamak 1 

Yerel Lezzetler İşletmemeizde Yer Almıyor 2 

Fırınlanmış Mantının Şehir Dışına Pazarlanması 1 

Katkısı Yoktur 1 

Sinop Tanıtımına Katkı Sunuypruz 1 

Plajlara Katkı Sağlıyoruz 1 

Turist Memnuniyeti Sağlıyoruz 1 

Özel Getirttiğimiz Baharatlar, Mantı, Hamburger. 1 

 
Tablo 11’de katılımcıların işletmelerinin katkıları yer almaktadır. 

Tablo’ya göre katılımcılar işletmelerin Sinop’a tanıtım, pazarlama, alt ve 

yapı üst yapı hizmetleri gibi konularda katkı sunduğunu ifade 

etmektedirler.   
 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Pandemi sonrası turizm hızlı bir değişim ve dönüşüm ile karşı 

karşıyadır. Turizmin arz ve talep dengesinde yaşanan fark edilir değişim 

farklı hizmet kollarını da etkilemiştir. Turistlerin destinasyonların sunduğu 

hizmetlerden bekledikleri en temel gereksinimlerden olan yiyecek-içecek 

hizmeti de bu süreçten etkilenmiştir. Bununla birlikte yöresel ürünlere olan 

talep ve istek turistlerin destinasyon seçiminde oldukça önemli bire yere 

sahip olmuştur.  Öyle ki, destinasyon sadece tek bir ürünü ile kendini marka 

haline getirebilmekte ve tüm dünyaya bu şekilde tanıtımını 

sağlayabilmektedir.   Bu çalışmada Türkiye’nin önemli 

destinasyonlarından biri olan Sinop’un markalaşmasında yöresel ürünlerin 
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rolü belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular 

incelendiğinde büyük bir kısmının Sinop’ta uzun süredir ikamet ettiği yaş 

ortalamasının 35 üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durum katılımcıların 

büyük bir kısmının Sinop şehrinin turizmine uzun süredir hakim olduğunu 

ifade edebilir. Katılımcıların yöresel ürünlerden en büyük beklentisi 
turistlerin memnun kalması yönündedir. Ayrıca katılımcılar yöresel 

ürünlerin Sinop turizminde katma değer sağlayacağı, turist çekeceği, 

turizm faaliyetlerine katkı sunacağını düşünmektedir. Sinop turizm 

paydaşlarının büyük bir kısmı Sinop mutfağının tanıtım ve 

pazarlanmasında yaşanan en büyük sorunun tanıtım ve pazarlama 

hususunda gerçekleştiğini düşünmektedir.  Katılımcılar Sinop’un bir kısmı 

Sinop’un marka bir şehir olduğunu düşünürken, bir kısmı da önünde pek 

çok engelin olduğunu vurgulamaktadır. Katılımcılar Sinop’un gastronomik 

kimliğine dair Mantı, Nokul gibi ürünleri ifade etmektedir. Sinop’un 

imajına dair katılımcılar turistlerin zihninde Sinop markasının yer 

edindiğini, bununla birlikte sunum, pazarlama gibi konularda yetersiz 

altyapıya sahip olduğunu belirtmişlerdir.  Sinop sürdürülebilir turizm ile 

destinasyon markalaşması sağlamak için yöresel yemekler kapsamında 

ilgili araştırma, planlama, pazarlama çalışmaları yapmalı ve farklı kurum 

ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmalıdır.  Sinop şehrinde hizmet veren 

yiyecek-içecek işletmelerinin hizmet kalitesini geliştirilmesi için devlet-
sektör işbirliği güçlenmelidir.  Mevcut tanıtım ve pazarlama çalışmaları 

daha güncel gelişmeler ışığında yeniden değerlendirilmelidir. 
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ÖZET 
Turist rehberleri turizm sisteminin önemli bir aktörlerinden biridir. Tur 

öncesinde, tur sırasında ve tur sonrasında gruba yönelik ılımlı, proaktif ve 

çözümcül yaklaşımıyla oluşabilecek pek çok sorunu bertaraf 

edebilmektedir. Bu çalışmada turist rehberlerinin tur sırasındaki mevcut 

sorunlara karşı yaklaşımı, sorunları çözebilmedeki rolü ve görüşleri 

incelenmiştir. Çalışma kapsamında Turist rehberlerinin görüşlerini elde 

etmek için nitel araştırma yöntemlerinden yarı-yapılandırılmış görüşme 

kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Turist rehberleri tur sırasında 

farklı boyutta sorunlar yaşamasına karşın bu sorunlara soğukkanlı biçimde 

çözüm odaklı yaklaştığı ve misafirin bu tutum sonrası tekrar aynı seyahat 

acentası ve turist rehberi ile tur çıkmak istediği tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Turist, turist rehberi, problem çözme becerisi.  
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A QUALITATIVE RESEARCH ON PROBLEM SOLVING SKILLS 
WITH TOURIST GUIDES 

 
ABSTRACT 
Tour guides are one of the important actors of the tourism system. They are 
able to eliminate many problems that may arise with their moderate, 
proactive and solution-oriented approach to the group before, during and 
after the tour. In this study, the approach of tour guides to the existing 
problems during the tour, their role in solving the problems and their 
opinions were examined. Within the scope of the study, semi-structured 
interview, one of the qualitative research methods, was used to obtain the 
opinions of tourist guides. According to the research results, although tour 
guides experience different problems during the tour, it has been 
determined that they approach these problems in a cold-blooded way and 
the guest wants to go on a tour with the same travel agency and tourist 
guide again after this attitude. 
Keywords: Tourist, tourist guide, problem solving skill. 
 
1. GİRİŞ 

Turist rehberlerinin turizm sektörü içerisinde oynadığı rol göz ardı 

edilemez derecede önemlidir (Kırıcı Tekeli ve Özkoç, 2020). Bunun 
nedeni; hem doğrudan turist ile iletişim kuran hem de somut ve somut 

olmayan kültürel mirasın aktarımında aracı rolde olmasıdır (Kaya ve 
Ünlüönen, 2021; Köroğlu ve Güzel; 2022). Sürdürülebilir bir kültürel miras 

aktarımı için ve nitelikli turist etkileşimi ile deneyimi için turist 

rehberlerine düşen görev oldukça büyüktür. Bu noktada turist rehberlerinin 

farklı türden insanları bir arada tutan, birleştiren, yönetebilen yapıda olması 

da gerekmektedir. Öte yandan kültürel turlar sırasında yaşanabilecek çeşitli 

sorunlar da bulunmaktadır. Sağlıktan, bireysel sorunlara kadar uzanan 

birçok sebeple yaşanabilecek problemler tur sırasında meydana 

gelebilmektedir.  
Turist rehberlerinin tur esnasında yaşadığı problemler belirli başlıklar 

altında ele alınmaktadır. Bunlar; konaklama, ulaşım, restoranlar, iletişim, 

turun gidişatı, turist rehberleriyle ilgili, turistle ilgili, acente ile ilgili, müze 

ve ören yerleri, sosyal ilişkiler, tura dahil edilen paketler şeklinde 

verilmektedir (Güzeloğlu, 2021). Bu gibi sorunların varlığı, turist 

rehberlerinin tur yönetimi bağlamında güçlendirmesi gereken yanlara sahip 

olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu noktada turist rehberlerinin 
problem çözme becerilerine sahip olması beklenmektedir. Turist 
rehberlerinin, turiste “sıfır problem” yansıtması işin gerekliliğidir 

(Ahipaşaoğlu, 2006). 
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İlgili gereklilik nedeniyle turist rehberlerinin tur esnasında oluşabilecek 

problemleri çözme becerilerinin nasıl, ne şekilde yönetildiği ve nasıl 

geliştirilmesi gerektiği belirlenmesi gereken önemli bir husustur. Bu 

nedenle, yapılan çalışmada turist rehberlerinin tur sırasında oluşabilecek 

problemlere yönelik çözüm becerilerinin ne şekilde geliştiği ve yönetildiği 

ortaya koyulacaktır. Bu durum çalışmanın amacını ortaya koymaktadır. 

Günümüzde etkileşim ve deneyim çıktısını özellikle bekleyen postmodern 

turistler açısından turist rehberlerinin önündeki bu engel için nasıl bir 

gelişim yolu izleneceğini ortaya koymak, çalışmanın önemini 

vurgulamaktadır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Literatürde yer alan tur esnasında turist rehberlerinin yaşadığı sorunlar ele 
alındığında problem çözme becerisinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu 

sorunlar şu şekilde açıklanabilmektedir: 
 Konaklama: Konaklama ile ilgili yaşanan sorunlar; belirlenen 

konaklama işletmesinin konumu, personelin ilgisiz, anlayışsız ve 

profesyonellikten uzak olması ve işletmelerin kalitesiyle ilgili olmaktadır 

(Güzeloğlu, 2021, s.59). 
 Ulaşım: Ulaşım ile ilgili sorunlar; gecikme ve aksamalar, şoförlerin 

niteliksizliği, saat ve ücret sıkıntısı, programa uygun davranmaması ve gezi 

otobüsünün kalitesiyle ilgili olmaktadır (Güzeloğlu, 2021, s.62). 
 Restoranlar: Restoranlar ile ilgili sorunlar; restoranın kalitesi, 

menünün yeterliği, hizmet kalitesi ve personel kalitesi ile ilgili olmaktadır 

(Güzeloğlu, 2021, s.66). 
 İletişim: İletişim ile ilgili sorunlar; yabancı dil, uyumsuzluk, 

anlayışsızlık, hoşnutsuzluk, detaylı anlatım yapılmaması ile ilgili 
olmaktadır (Güzeloğlu, 2021, s.70). 
 Turun Gidişatı: Turun gidişatında yaşanan sorunlar turist rehberi 

kaynaklı ve turist kaynaklı olarak ikiye ayrılmaktadır. Turist rehberi 

kaynaklı sorunlar; tur motivasyonunun düşmesi ve turun aksaması ile ilgili 

olmaktadır. Turist kaynaklı sorunlar ise, yaş ve duruma göre yaşanan 

sıkıntılar, tur motivasyonunun azalması, hastahane süreçlerinin yaşanması, 

tur akışının bozulması ile ilgili olmaktadır (Güzeloğlu, 2021, s.72). 
 Turist Rehberleriyle İlgili: Turist rehberleriyle ilgili sorunlar; bilgi 
kirliliği, yoğun tur satışı yapmaya çalışarak turun gidişatını bozmak, 

yabancı dil ile ilgili telaffuz ile ilgili olmaktadır (Güzeloğlu, 2021, s.74). 
 Turistle İlgili: Turistle ilgili yaşanan sorunlar; boş zaman sonrası 

geri toplanamama, tur programına uyulmaması, turist rehberinin verdiği 

bilgiyi dinlemediği için kaybolma ya da zehirlenme gibi aksiklerin 
yaşanması ile ilgili olmaktadır (Güzeloğlu, 2021, s.76).  
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 Acente ile İlgili: Acente ile ilgili sorunlar; mali, sorun karşısında 

sorumluluk almama, zorunlu ekstra tur satış beklentisi, uygulanamayacak 

düzeyde şişirilmiş tur planı hazırlama ile ilgili olmaktadır (Güzeloğlu, 

2021, s.79). 
 Müze ve Ören Yerleri: Müze ve ören yerleri ile ilgili sorunlar; tur 
süresi ile müze saatlerinin uymaması, ücret sorunu ve turistlerin izinsiz 

hareket etmesi ile ilgili olmaktadır (Güzeloğlu, 2021, s.81). 
 Sosyal İlişkiler: Sosyal ilişkiler ile ilgili sorunlar; ailevi ve çevresel 

olabilmektedir. Bu olumsuz etkiler, tur grubu içerisinde sosyalleşmenin 

önünde engel yaratmaktadır (Güzeloğlu, 2021, s.83). 
 Tura Dahil Edilen Paketler: Tura dahil edilen paketler ile ilgili 
sorunlar yoğunluğa bağlı olmaktadır. Örneğin maksimum düzeyde dahil 

edilen esktra paketler için zaman ve yönetme güçlükleri yaşanırken, 

minimum düzeyde paketi içeren turlarda dikkati toplamak sorun 
yaratmaktadır (Güzeloğlu, 2021, s.85). 

Buna ek olarak yaşanılan sorunlar hırsızlık olayları olarak verilmektedir 
(Güzeloğlu, 2021, s. 87). 

Turlarda turist rehberlerinin yaşadığı bu sorunlara karşı turist deneyimi 
ve memnuniyetini sağlamak adına problem çözme becerilerini geliştirmesi 

gerekmektedir. Problem çözme becerisi, D’Zurilla ve Goldfried (1971) 

tarafından “sorunlu bir durumla başa çıkabilmek için etkili tepki 

seçenekleri oluşturma ve en uygun olanından birini tercih etmeyi içeren 

bilişsel ve davranışsal süreç” şeklinde tanımlanmaktadır. Literatürde 

problem çözme becerilerinin; mükemmeliyetçilik, duygusal zeka, stres, 

depresyon ve psikolojik iyi oluş, öz yeterlilik ve etkili iletişim ile 

ilişkilendirildiği görülmektedir (Flett vd., 1996; Chang, 2002; Berberena, 
2009; Besser vd., 2010; Özkara, 2015; Arpacı ve Şahin Perçin, 2022). 

3. YÖNTEM 
Araştırma nitel araştırma yöntemi ile yürütülmüştür. Görüşmeler yarı-

yapılandırılmış görüşme formu ile 1 Mart-5 Haziran 2022 tarihleri arasında 

turist rehberleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. 12 turist rehberi ile yarı 

yapılandırımış mülakat ile görüşülmüştür. Katılımcılara beş adet soru 

sorulmuştur. Çalışmada MAXQDA yazılım programından yararlanılmıştır. 

Araştırma soruları aşağıda belirtilmiştir.  
Soru 1- Daha önce hiç olumsuz bir olayla karşılaştınız mı? 
Soru 2- Bu olayla ilgili bilgi verebilir misiniz? 
Soru 3: Bu olayı nasıl çözdünüz? 
Soru 4:  Bu olayı çözmemizin acentanıza, sektöre ve tura nasıl bir katkısı 

oldu sizce? 
Soru 5:  İletişim becerilerinizin sorun çözümündeki rolü nedir ve 

önerileriniz nelerdir? 
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 
KATILIMCI YAŞ CİNSİYET RUHSATNAME TİPİ 

1 41 Erkek Ülkesel 

2 50 Erkek Ülkesel 

3 32 Kadın Ülkesel 

4 36 Erkek Ülkesel 

5 45 Erkek Bölgesel 

6 30 Erkek Ülkesel 

7 55 Erkek Bögesel 

8 36 Kadın Ülkesel 

9 41 Erkek Ülkesel 

10 30 Erkek Bölgesel 

11 34 Kadın Bölgesel 

12 43 Erkek Ülkesel 

Tablo 1’de katılımcılara ait demografik bulgular yer almaktadır. Tablo 1’e göre 

katılımcıların büyük bir kısmı 30 yaş üzeri, erkek ve ülkesel kokarta sahiptir. Buna 
göre katılımcıların yaş ortalamasının 30 ve üzeri, üç katılımcının kadın, dokuz 

katılımcının erkek, sekiz katılımcının ülkesel ruhsatnameye ve dört katılımcının 

bölgesel ruhsatnameye sahip olduğu belirlenmiştir. 
 
Tablo 2: Katılımcıların Yaşadıkları Olumsuz Olaylar İle İlgili İfadeleri 

KULLANILAN İFADELER 

Otobüsün Bozulması 

Yol, Hava Durumu, Kaza Vb. Gibi Sorunlar 

Elektrik Arızası 

Bagajların Açılmaması 

Sel Felaketi 

Eksik Rezervasyon 

Minibüslerin Vaktinde Gelmemesi 

Misafrin Rahatsızlanması 

Araç Camının Parçalanması 

Akşam Yemeği Verilmemesi 

Koltuk Nuarması Belli Olmayan Yolcu 

Kaptanın Sigara İçmesi 

Misafirlere Kaba Davranılması 

Kaptanın Profesyonel Olmaması 

Tren Arızası 

Memnuniyetsiz Müşteri 

Odaların Hazır Olmaması 

Kalp Krizi Geçiren ve Ölen Turist 

Turun Gecikmesi 

Turist Kaynaklı Sorunlar 
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Tablo 2’de katılımcıların tur sırasında yaşadığı olumsuz durumlar yer 

almaktadır. Tablo 2’ye göre katılımcılar otobüs arızalanması, yol, hava, kaza vb. 

gibi sorunlar, elektrik arızası, doğal afetler, misafirin rahatsızlanması, tur 

personeli ile yaşanan sorunlar, konaklama işletmesiyle ilgili sorunlar 

katılımcıların karşılaştığı sorunlar arasındadır. Buna göre; otobüsün bozulması 

yol, hava durumu, kaza vb. gibi sorunlar, elektrik arızası, bagajların açılmaması, 

sel felaketi, eksik rezervasyon, minibüslerin vaktinde gelmemesi, misafrin 

rahatsızlanması, araç camının parçalanması, akşam yemeği, verilmemesi koltuk 

numarası belli olmayan yolcu, kaptanın sigara içmesi, misafirlere kaba 

davranılması, kaptanın profesyonel olmaması, tren arızası, memnuniyetsiz 

müşteri ve odaların hazır olmaması gibi sorunlar belirlenmiştir. 

Tablo 3: Katılımcıların Yaşadıkları Olumsuz Olayları Çözme Becerileri 
KULLANILAN İFADELER 

Jandarma / Polisin Aranması 

Yol Güvenliği Sağlanması 

Soğukkanlı Kalarak İletişim Sağlamak 

Acil Müdahale Sağlanması 

Bireysel Çabalar ile Pratik Çözümler 

Samimi Davarnışlar ve Yakından İlgi 

Otobüs Temin Etme 

KÖH Yöntemi (Kabul Et, Özür Dile, Harekete Geç) 

Çözüm Odaklı Yaklaşım 

Oylama Yaparak 

Güler Yüz Ve Tatlı Dil 

 

Tablo 3’te katılımcıların yaşadıkları olumsuz olayları çözme becerileri 

listelenmiştir. Buna göre; jandarma veya polisin aranması, yol güvenliği 

sağlanması, soğukkanlı kalarak iletişim sağlamak, acil müdahale sağlanması, 

bireysel çabalar ile pratik çözümler, samimi davarnışlar ve yakından ilgi, otobüs 

temin etme, köh yöntemi (kabul et, özür dile, harekete geç), çözüm odaklı 

yaklaşım, oylama yaparak ve güler yüz ve tatlı dil gibi çözümler belirtilmiştir. 

Tablo 4: Sorun Çözmenin Sektöre ve Tura Katkıları 
KULLANILAN İFADELER 

Turist Memnuniyeti 

Tura Ve Sektöre Katkısı Olmadı 

Tekrar Tercih Nedeni Ve İtibar 

Turun Daha İyi Ve Verimli Geçmesi 

Acentayla Daha İyi İlişkiler 

Daha Fazla Tur Şansı 

Tekrar Tur Satın Alma 

Uzun Süreli Olumlu Katkılar 

Etik Katkılar 
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Tablo 4’te sorun çözmenin sektöre ve tura yönelik katkıları yer almaktadır. 

Tablo 4’e göre turist rehberlerinin sorun çözme becerileri turlarına yönelik 

memnuniyeti arttırmakta, grubun rehberi ve acentayı tekrardan tercih etmesini 
sağlamakta, sektöre pozitif katkı sunmakta, turun daha iyi ve verimli geçmesini 

sağlamakta, acenta ile daha iyi ilişkiler kurulmasına yardımcı olmakta, ahlaki 

olarak pozitif geri dönüşler sağlamaktadır. 

Tablo 5: İletişim Becerisinin Rolü ve Öneriler  
KULLANILAN İFADELER 

Sakin Kalabilmek ve Ölçülü Konuşabilmek 

Çözümcül Yaklaşım 

Alternatif Çözüm Yolları Düşünmek 

Empati Yapmak 

Doğru Şekilde Davranmak ve Karar Vermek 

Tüm Paydaşlarla Doğru İletişim 

Anlaşmazlıkların Önüne Geçmek 

Tecrübe Kazanılması 

Yanlış Bilgilerden Kaçınmak 

Olayları Doğru Yönetmek 

Sabır ve Anlayış 

 

Tablo 5’te katılımcıların problem çözme becerisinde iletişim becerisinin 

önemine dair görüşleri yer almaktdır. Tablo 5’e göre sorun çözme 

becerisinin önemli bir aşaması olan iletişim becerisi de sakin ve ölçülü 

konuşma, alternatif çözüm yolları düşünme, empati yapma, paydaşlar ile 

doğru iletişim kurabilme ve sabırlı ve anlayışlı olabilme, yanlış bilgilerden 

kaçınma, olayları doğru yönetme ile mümkündür.   

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu araştırmanın amacı Turist rehberlerini problem çözme becerilerinin 

incelenmesidir. Araştırma kapsamında Turist rehberlerinin problem çözme 

teknikleri, yaklaşımları ve turist ile olan iletişim becerileri ele alınmıştır.  

Araştırma bulgularına göre; Turist rehberlerinin büyük bir kısmı ülkesel 

kokarta sahiptir. Katılımcıların büyük bir kısmı Erkek ve 30 yaş üzeridir. 

Bu bulgular katılımcıların sorun çözme noktasında gerekli deneyim ve 

tecrübeye sahip olduğunu doğrular niteliktedir.  Araştırma bulgularına 

göre, otobüs arızalanması, yol, hava, kaza vb. gibi sorunlar, elektrik arızası, 

doğal afetler, misafirin rahatsızlanması, tur personeli ile yaşanan sorunlar, 

konaklama işletmesiyle ilgili sorunlar katılımcıların karşılaştığı sorunlar 

arasındadır. Bu sorunlara yönelik Turist rehberleri güleryüz ile çözüm 

odaklı yaklaştıklarını, gerektiğinde ilk yardım bilgisi ile duruma acil 

müdahale ettiklerini, soğukkanlı yaklaştıklarını belirtmişlerdir. Araştırma 

sonuçlarına göre turist rehberlerinin sorun çözme becerileri turlarına 
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yönelik memnuniyeti arttırmakta, grubun rehberi ve acentayı tekrardan 

tercih etmesini sağlamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, sorun çözme 

becerisinin önemli bir aşaması olan iletişim becerisi de sakin ve ölçülü 

konuşma, alternatif çözüm yolları düşünme, empati yapma, paydaşlar ile 

doğru iletişim kurabilme ve sabırlı ve anlayışlı olabilme ile mümkündür.   
Sorun çözme becerisi sadece misafir memnuniyetini değil turizm 

sisteminin tamamını etkilemektedir. Yiyecek-İçecek işletmesi ile misafir 
arasında yaşanan bir sorunun doğru yöntem ve teknikle çözülmesi 

sürdürülebilir turizm yaklaşımında kayda değer bir role sahiptir.  Araştırma 

turist rehberlerinin problem çözme becerilerini nitel bir yaklaşım ile ele 

almıştır.  Bu araştırmanın bulguları belirtilen değişken ve yöntem ile 

sınırlandırılmıştır.  Gelecek araştırmalarda farklı değişken ve yöntemler ile 

incelenmesi önerilmektedir. 
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