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COVID-19 SONRASI  YERLİ TURİSTLERİN SEYAHAT 

DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Gizem DERELİ1, Prof. Dr. İsmail KIZILIRMAK2 

Özet 

COVID-19 salgını her sektörde olduğu gibi turizm sektörünü de etkilemiştir. COVID-19 sürecinde turist 

ihtiyaçlarının ve isteklerinin değişime uğraması ile yeni turist davranışları ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla 

bu yeni turist davranışların iyi bir şekilde analiz edilmesi turizm işletmeleri ve destinasyon yöneticileri 

açısından uygun hizmetlerin geliştirilmesine, yeni pazarlama stratejilerin oluşturulmasına ve 

sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde edilmesine büyük katkılar sağlayacaktır. Bu çalışmada yerel 

halkın COVID-19 sonrası seyahat risk algı düzeyleri, gelecek seyahat kararları ve seyahat 

davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında ölçeğe ilişkin verilere açımlayıcı 

faktör analizi, frekans analizi Bağımsız Örneklemler t-Testi, Mann Whitney U ve regresyon analizi 

uygulanmıştır. Çalışmaya ilişkin veriler incelendiğinde katılımcıların seyahat risk algılarının seyahat 

davranışı üzerinde pozitif yönlü, güçlü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu ve bazı demografik 

özelliklerinin seyahat risk algısı ve seyahat davranışı arasında anlamlı farklılıklar bulgulanmıştır. 

Katılımcıların COVID-19 sonrası seyahatlerinde daha bireysel ve doğaya dönük turizm çeşitlerine 

yöneldikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler-COVID-19, Risk Algısı, Yerel Halk, Seyahat Davranışı. 

 

A STUDY ON THE TRAVEL BEHAVIOR OF DOMESTIC TOURISTS 

AFTER COVID-19 

Abstract 

The COVID-19 pandemic has affected the tourism industry as well as in any other industry. During the 

COVID-19 process, with the change of tourist needs and demands, new tourist behaviors have emerged. 

Therefore, a good analysis of these new tourist behaviors will contribute to the development of 

appropriate services for tourism businesses and destination managers, to establish new marketing 

strategies and to achieve a sustainable competitive advantage. In this study, it was aimed to examine 

the travel risk perception levels, future travel decisions and travel behaviors of local people after 

COVID-19. Within the scope of the study, exploratory factor analysis, frequency analysis, Independent 

Samples t-Test, Mann Whitney U and regression analysis were applied to the data related to the scale. 

When the data of the study were examined, it was found that the travel risk perceptions of the 
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participants had a positive, strong and significant effect on travel behavior, and some demographic 

characteristics had significant differences between travel risk perception and travel behavior. It was 

concluded that the participants preferred more individual and nature oriented tourism types in their 

travels after COVID-19. 

Keywords-COVID-19, Risk Perception, Local People, Travel Behaviour. 

1. GİRİŞ 

Turizm endüstrisi, birçok ülkenin kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Bu sebeple ülkeler, 

küreselleşme ile birlikte turizm gelirlerini daha fazla arttırabilmek için turizme ilişkin stratejiler 

geliştirerek sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmeyi amaçlamaktadır. Turizm rekabetinde en önemli 

faktörlerden biri haline gelen güvenlik kavramı; suç, terörizm ve ulusal güvenlik kaygılarını ifade 

ederken zamanla sağlık, sosyal ve çevresel konularını da içermekte olup bu kavram kapsamında 

sürdürülebilir kalkınma düşüncesi ile de ilişkili hale gelmektedir (Hall vd., 2004:16). Bu bağlamda 

güvenlik kavramı, turizmde turistlerin davranışlarını etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Günümüzde ortaya çıkan COVID-19 salgını, güvenlik faktörünün turizm açısından ne 

kadar önemli hale geldiğini gözler önüne sermektedir.  

COVID-19 salgını, Aralık 2019’da Çin'de ortaya çıkarak Mart 2020’de tüm dünyayı etkisi altına 

almıştır (Neuburger ve Egger, 2020: 10). Geçmişte yaşanan salgın hastalıklar, özellikle bulundukları 

bölgeleri etkilemiştir. Fakat COVID-19, diğer salgınlara kıyasla daha küresel bir etkiye sahip olmuştur. 

Bu farklılığın en önemli sebebi ise, COVID-19’un diğer salgın hastalıklardan daha hızlı ve etkili bir 

şekilde yayılmış olmasıdır. COVID-19 vaka sayılarının hızla artması ile tüm ülkeler tarafından pandemi 

ilan edilmiş ve sonuç olarak ülkeler, virüsün yayılmaması için sınırlarını kapatarak gönüllü ve zorunlu 

karantina önlemleri uygulamıştır. Bu karantina önlemleri sonucunda, işletmeler ve tedarik zincirlerinin 

yanı sıra dünya çapında ekonomik, sosyal ve psikolojik etkiler meydana gelmiştir (Göktepe ve Çetin, 

2020: 68). COVID-19 salgını gibi dünyayı sarsan olaylara karşı oldukça hassas olan uluslararası seyahat, 

turizm talebi ve konaklama endüstrisi büyük ölçüde etkilenmiştir (Chang vd., 2020).  

Turizm sektörüne ilişkin COVID-19 öncesi ve sonrası raporlarına bakıldığında, Dünya Turizm ve 

Seyahat Konseyi (WTTC) Ekonomik Etki Raporu’na göre 2019’da seyahat ve turizmin küresel 

GSYİH’sına 8,9 trilyon ABD Doları katkısıyla küresel GSYİH’nın % 10,3'ünü oluşturduğu, 330 milyon 

iş olanağı sağladığı, dünya çapında 10 kişiden 1’ini istihdam ettiği, 1,7 trilyon ABD Doları ziyaretçi 

ihracatı (toplam ihracatın % 6,8’i, küresel hizmet ihracatının % 28,3’ü) ve 948 milyar ABD Doları 

sermaye yatırımıyla (toplam yatırımın % 4,3’ü) turizmin doğrudan ve dolaylı katkıları bulunmaktadır 

(WTTC, 2020). Türkiye’de ise turizmin 2019 yılı gelen turist sayısı 51 milyon kişi olup hizmetler katma 

değeri GSYİH’nın %56,5’i, toplam ihracat içerisinde uluslararası turizm gelirleri %17,2’sini 

oluşturmaktaydı (Dünya Bankası, 2020).  
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UNWTO Dünya Turizm Barometre verilerine göre, 2020 yılında dünya genelinde gelen turist sayısı 

bir önceki seneye göre 1 milyar kişi daha az katılım gösterdiği, uluslararası seyahatlerdeki düşüşler 

sebebi ile ihracat gelirlerinde tahmini 1,3 trilyon ABD Dolar kaybı olduğunu ve Ocak ayında dünya 

genelinde gelen turist sayısının % 74 azaldığını ifade etmiştir. Ülkemizde ise 2020 yılında gelen turist 

sayısı, % 73 oranında bir azalma meydana gelmiştir (UNWTO, 2020a). IMF’nin Ekim 2020 dünya 

ekonomisi beklentilerinde dünya genelinde % 4,4 oranında bir gerileme yaşanacağını bildirmiştir (IMF, 

2020). Fakat turizm endüstrisinin ileriki yıllarda gelişimi üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında, IMF 

Ocak 2021’de dünya ekonomisinin % 3,5 oranında bir gerileme yaşayacağını ifade etmiştir (IMF, 2021). 

Bu farkın sebebi ise, aşı çalışmaları sonucunda ekonominin de olumlu şekilde etkileneceği yönünde 

yorumlanabilir. Ayrıca UNWTO Uzmanlar Paneli, iç turizm ve “yavaş seyahat” deneyimlerinin artan 

ilgiyle birlikte açık hava ve doğa temelli turizm faaliyetlerine yönelik talebin artacağını öngörmektedir 

(UNWTO, 2020b).  

COVID-19, küresel sağlık krizinin kapsamı göz önüne alındığında ileriki yıllarda küresel turizm 

üzerinde benzeri görülmemiş etkilere sahip olacağı açıktır. Turistlerin davranışları ve tercihleri ile 

bunların küresel turizm pazarı üzerindeki etkileri, endüstri uygulayıcılarının ve politika yapıcıların daha 

dengeli bir endüstri geliştirmesini sağlamak için derinlemesine analizler yapılmasını gerekli kılmaktadır 

(Wen vd., 2020:83). Bununla birlikte, COVID-19 tehdidi azaldığında, endüstrinin daha hızlı geri 

dönmesine izin vermek için turistlerin seyahat riski algısını azaltmaya odaklanmak da önemlidir 

(Neuburger ve Egger, 2020: 10). Turizmin ekonomik kalkınmaya olan etkisi düşünüldüğünde, turist 

davranışlarının ve risk algılarının anlaşılması potansiyel turistlere yönelik hangi pazarlama 

stratejilerinin geliştirilmesi ve hangi unsurların vurgulanması gerektiğiyle ilgili çalışmaların önemi 

ortaya çıkmaktadır. 

2. RİSK VE RİSK ALGISI KAVRAMI 

Risk kavramı “zarara uğrama tehlikesi” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2021). Karar teorisyenleri, 

“riski”, bir karar vericinin hem alternatiflerin sonuçları hem de gerçekleşme olasılıkları hakkında 

önceden bilgi sahibi olduğu durum olarak tanımlar. Bununla birlikte, tüketici araştırmacıları tarafından 

kullanılan risk algısı kavramı, kısmi cehalet kavramıyla daha yakın bir ilişki içerisindedir. Burada ne 

alternatiflerin sonuçları ne de bunların gerçekleşme olasılıkları tam olarak bilinmemektedir (Dowling, 

1986: 194). Dolayısıyla algılanan risk, belirsizliğin bir fonksiyonu olarak nitelendirilebilir (Maiser ve 

Weiermair, 1998: 109). 

Riske ilişkin yapılan çalışmalarda riskin sübjektif yönü risk algısı olarak ifade edilmektedir. Risk 

algısı kavramı birey açısından riskin etkisi, önemi ve büyüklüğü gibi niteliklerini içeren öznel yargılar 

olarak adlandırılmaktadır (Ömür, 2010: 38). Diğer bir değişle risk algısı, tehdit edici bir duruma yönelik 

riskin özelliklerine ve ciddiyetine göre kişiye özgü değerlendirmesi olarak açıklanabilir. Dolayısıyla 
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bireylerin davranışları, gerçek risk kadar algılanan risk tarafından da kısıtlanması muhtemeldir (Sönmez  

ve  Graefe, 1998: 231). 

Algılanan risk, başlangıçta Bauer (1960) tarafından iki boyutlu bir yapıya, yani belirsizlik ve olumsuz 

sonuçlara sahip olacak şekilde tanımlanmıştır. Belirsizlik boyutu, sonraki araştırmaların çoğunda 

kullanılmıştır (Dowling, 1986:194). Bauer’in (1960) risk algısı kavramını literatüre kazandırmasının 

(Koçoğlu, 2016: 247) ardından psikolojik yaklaşımlar (Psikometrik Model-Anderson, 1981; Kahneman, 

Slovic, and Tversky, 1982) ve antropolojik yaklaşımlar (Douglas and Wildavsky, 1982; Rayner, 1992) 

olmak üzere birçok alanda çalışmalar yapılmıştır.  

3. TURİZMDE RİSK ALGISI VE SEYAHAT DAVRANIŞI 

Turistlerin günlük hayatta karşılayamadıkları ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri 

seyahatler (Scott vd., 2009), ister kısa dönemli bir bölge ziyareti olsun ister uzun dönem bir uluslararası 

seyahat olsun, turistler deneyimlerini en üst düzeye çıkarmaya odaklanmaktadır. Turizm alanında karar 

alıcılar açısından ise turist davranışları, turistik faaliyetler hakkında karar almada veya politika 

seçiminde etkili olmaktadır (Pearce, 2005: 6). Bu açıdan bakıldığında turistlerin davranışlarını etkileyen 

unsurların anlaşılması işletmeler/destinasyonlar açısından sürdürülebilir rekabet edebilme ve potansiyel 

turistlerin o destinasyona/işletmeye yönelmelerinde etkili olmaktadır. Turist davranışlarını etkileyen 

birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler içerisinde en önemlilerinden biri ise risktir. 

Bir seyahat kararının sonuçları belirsiz olduğunda bu karar riskli olarak algılanır. Turistler, en az 

maliyetle en çok faydayı vaat eden seçeneği seçmek için destinasyon seçimlerinin faydalarını ve 

maliyetlerini karşılaştırarak ilerler. En pahalı (veya en riskli) destinasyonlar muhtemelen istenmeyen 

hale gelir ve seçim sürecinden çıkarılır. Risk, bireysel özelliklere, sosyal yapılara ve kültürel inançlara 

göre farklı algılanabilmektedir. Genel olarak veya belirli bir destinasyona seyahat etmeye yönelik 

algılanan risk, kişinin seyahat planlarını değiştirme, belirli bir destinasyona seyahat etme veya belirli bir 

destinasyondan kaçınma niyetiyle büyük ölçüde ilişkilidir. (Neuburger ve Egger, 2020:3; Reisinger ve 

Mavondo, 2005: 220). Risk, karar vermenin önemli bir unsurudur. Uluslararası turizmle ilgili gerçek 

veya algılanan riskler turist davranışına ciddi kısıtlamalar getirmektedir (Sönmez ve Graefe, 1998). 

Bunun yanı sıra algılanan risk sadece nereye seyahat edileceğine ilişkin kararı etkilemekle kalmaz, aynı 

zamanda ilk etapta seyahat edip etmeme kararını da etkiler (Neuburger ve Egger, 2020: 3).  

3.1 Turizm Kapsamında Risk Algısını Etkileyen Faktörler 

Turist davranışları üzerinde etkili olan risk algısı, birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörler bir 

turistin o bölgeye seyahat etmesini veya o bölgeden kaçınmasına neden olabilmektedir. turistlerin risk 

algısını etkileyen faktörler; deneyim, güvenlik, bilgi ve medya olarak ele alınmıştır. 
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3.1.1. Deneyimler  

Geçmiş seyahat deneyimleri, turistlerin davranışsal niyetleri üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu 

söylenebilir. Geçmişte çeşitli coğrafi bölgelere seyahat eden kişiler, geçmiş deneyimlerinin bir sonucu 

olarak o bölgeleri daha güvenli olarak algılayabilir. Dolayısıyla deneyimler, turistlerin bir bölge 

üzerindeki risk algı seviyelerini düşürebilir. Bu sebeple deneyimler, turistlerin seyahat davranışları 

üzerinde etki ettiği söylenebilir (Sönmez ve Graefe, 1998a). Bir bölgeyle ilgili elde edilen bireysel bilgi 

birikimi o bölgeye karşı risk algısını düşürebilmenin yanı sıra o destinasyona tekrar ziyaret etme 

niyetleri üzerinde de olumlu bir etki gösterebilir (Sönmez ve Graefe, 1998b). Reisinger ve Mavondo 

(2005) çalışmalarında, turistlerin eğitim ve gelir seviyelerinin arttıkça uluslararası deneyimlerinin 

arttığını ve artan deneyimler sayesinde  turistlerin risk algılarının düştüğü sonucuna ulaşmıştır. Lepp ve 

Gibson (2003) çalışmalarında, terörizmle ilgili risk algılarının deneyime göre önemli ölçüde değişiklik 

gösterdiğini ortaya koymuştur. Yazarlara göre en çok deneyime sahip turistlerin diğer turistlere göre 

terörizm risk algılarının daha az olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

3.1.2. Güvenlik (Terçrizm ve Sağlık Riski vb.) 

Turistlerin seyahat kararı bir maliyettir, diğer bir maliyet ise hastalık, kaza, suç veya terörizm gibi 

uluslararası seyahatle ilişkili riskleri içerir. Turizm, basit bir hayal kırıklığından ciddi yaralanmaya hatta 

ölüme kadar değişen derecelerde riskler barındırabilir (Sönmez ve Graefe, 1998a). Genellikle 

destinasyonlar, terör ve siyasi sorunlar açısından güvenlik ve risk faktörlerine göre değerlendirilir. 

Terörizm ve siyasi sorunları olan destinasyonlar riskli olarak algılanır ve reddedilir, güvenli olarak 

algılanan destinasyonlar ise ciddiye alınır. Güvenli kabul edilenler arasından en çok arzu edilen alternatif 

seçilerek destinasyon seçimi yapılır. Potansiyel turistler, en az maliyetle (veya riskle) en fazla faydayı 

sunarak ihtiyaçlarına en uygun destinasyonu seçerler (Reisinger ve Mavondo, 2005). 

Sağlık riskinin algılanması, bir destinasyonun güvenlik algısıyla olumsuz bir şekilde ilişkilidir. 

Seyahat sırasında yüksek sağlık riskleri algısı veya bir hastalığa yakalanma riskinin yüksek olması, her 

türlü kaçınma davranışına ve dolayısıyla seyahat değiştirme veya kaçınma olasılığının daha yüksek 

olmasına yol açabilir. Bu durum, gezginlerin seyahat niyetlerini etkileyebileceğini göstermektedir 

(Neuburger ve Egger, 2010: 10). 

Turistlerin terörist saldırıları, doğal afetler veya pandemik salgın gibi artan güvenlik riski olan 

yerlerden kaçınma olasılıkları daha yüksektir. Bu nedenle, risk algısı ile seyahat davranışı arasındaki 

ilişkiyi anlamak çok önemlidir (Neuburger ve Egger, 2020: 4). Destinasyonlara ilişkin siyasi 

karışıklıklar, potansiyel turistlerin o destinasyonların seçimini etkilemektedir. Bunun yanı sıra kendi 

ülkelerinin diğer ülkelerle olan siyasi gerginlikleri de o destinasyonların seçimlerini etkilemektedir. 

Örneğin, Sönmez ve Graefe (1998a) çalışmalarında, katılımcıların siyasi  açıdan istikrarsızlığın olduğu 

bölgeler/destinasyonlardan çoğunlukla kaçındıklarını ifade etmişlerdir. Riskli bölge olarak gördükleri 

yerlerin çoğunluğu, o dönem içerisinde ABD’nin siyasi açıdan gergin ilişkileri olan ülkeler olduğu ifade 
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edilmiştir. Bunun nedeni olarak da katılımcıların çoğunluğunun Amerika vatandaşı olmaları üzerinde 

durmuşlardır. Lepp ve Gibson (2003) çalışmalarında ise, turist tiplerinin terörizm, savaş ve siyasi 

istikrarsızlığa ilişkin risk algılarının turist tiplerine göre de farklılık gösterdiği sonucuna ulaşmıştır. 

Genel itibari ile baktığımızda, güvenlik algısının turistlerin bir destinasyon seçimi veya bir 

destinasyondan kaçınmaları üzerinde etkili olduğu söylenebilir.  

3.1.3. Bilgi  

Bireyler, bilgiyi riski azaltmanın bir yolu olarak kullanmaktadır (Maser ve Weiermair, 1998: 111). 

Dolayısıyla bireylerin risk algılamalarına paralel olarak bilgi ihtiyaçları sergileyebilmektedir. Bilgi 

aramanın kapsamı, önceki deneyimlere, risk algılarına veya tatilin önemine bağlı olacaktır. İhtiyaç 

duyulan bilgi miktarı, kişilik özellikleri, algılanan risk türleri ve durumsal faktörlerin yanı sıra 

demografik faktörlere de bağlı olabilir (Reisinger ve Mavondo, 2005).  

Algılanan risk ne kadar yüksekse, turistler o kadar fazla bilgi arar ve karar süreci o kadar rasyonel 

hale gelir (Maiser ve Weiermair, 1998: 113). Potansiyel turistler, bilgi ihtiyacını farklı bilgi 

kaynaklarından sağlayabilir. Öncelikle destinasyon alternatifleri hakkında daha fazla bilgi edinerek 

algılanan riskin bir kısmını ortadan kaldırabilir (Reisinger ve Mavondo, 2005). Bir diğer bilgi kaynağı 

olarak Sönmez ve Graefe (1998b) çalışmasında turistlerin bir destinasyon hakkında bilgi edinememiş 

olmaları durumunda güvendikleri kişilerden o bölge hakkında bilgi edindikleri ve o bölgeden cayma 

niyetlerini etkilediğini ifade etmiştir. Bunun yanı sıra turistlerin bir destinasyona ilişkin elde ettikleri 

bilgiler doğru olmadığında, asılsız risk algıları o destinasyona ciddi şekilde zarar verebilir (Sönmez 

1998a ). Dolayısıyla destinasyon yöneticilerinin, destinasyona ilişkin doğru ve güvenilir bilgiler sunması 

ve bu bilgilerin turistler tarafından ulaşılabilir olması o destinasyona yönelik asılsız risk oluşumunun 

önlenmesi açısından önemli hale gelmektedir. 

3.1.4. Medya  

Medya, siyasi ve sosyal tutumlar söz konusu olduğunda insanları belirgin bir şekilde etkilemektedir 

Medya kamuoyunu etkilemekle kalmaz tüketicilerin/turistlerin destinasyon bölgesiyle ilgili düşünceleri, 

ulaşım biçimiyle ilgili güvenlik, emniyet imajları hakkında doğrudan (okuma, duyma veya izleme) veya 

dolaylı yolla (tanıdıklar vasıtasıyla ağızdan ağıza bilgi) edindikleri tavsiyeler yoluyla bilgi edinmelerini 

etkilemektedir (Hall, 2002: 458-459). 

Medya, seyahat ve belirli destinasyonları çevreleyen ve seyahat karar verme sürecini etkileyen imaj 

çizmenin yanı sıra hükümetlerin turistlerin emniyeti ve güvenliğine ilişkin aldığı tedbirler üzerinde de 

önemli bir etkiye sahiptir (Hall, 2002: 462). Bireylerin medya aracılığıyla öğrendiği bilgiler 

doğrultusunda seyahatlerine ilişkin kararlarını etkilemektedir. Örneğin Sönmez ve Graefe (1998b)  

çalışmalarında potansiyel turistlerin bir tatil rezervasyonu yaptıktan sonra seçtikleri destinasyona ilişkin 

medya, seyahat tavsiyeleri veya sosyal etkileşim yoluyla edindikleri bilgiler, nihai kararı etkileme 

potansiyeli taşımakta olduğunu ifade etmiştir. 
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4. LİTERATÜRDE RİSK ALGISI VE SEYAHAT DAVRANIŞI 

Turizmde risk kavramına, Cohen (1972) ve Plog (1974) turist tipolojilerini içeren çalışmalarında yer 

verilmiştir. Bu çalışmalarda risk kavramı, daha çok turistlerin risk tutumlarına göre şekillenen seyahat 

davranışları ve tercihleri kapsamında ele alınmıştır. Dolayısıyla bu çalışmalar doğrudan olmasa da 

dolaylı olarak risk kavramına ilişkin turizm literatürüne katkı sağlamıştır. 1990’lardan günümüze kadar 

turizm alanında risk kavramına ilişkin birçok çalışma yapılmıştır (Roehl ve Fesenmaier, 1992; Maser ve 

Weiermair, 1998; Sönmez ve Graefe, 1998a; Sönmez ve Graefe, 1998b; Reisinger ve Mavondo, 2005; 

Lepp ve Gibson, 2003). Literatürde sağlık krizleri ve buna bağlı olarak turizme etkileri ve turist davranışı 

üzerine yapılan ampirik çalışmalar da mevcuttur (Yang ve Nair, 2014; Wen vd., 2020; Matiza, 2020; 

Göktepe ve Çetin, 2020). 

Turizmde risk kavramına ilişkin yapılan ilk çalışmalardan biri olan Roehl ve Fesenmaier (1992), 

turistlerin risk algılarını incelemiş ve risksiz, fonksiyonel risk ve yer riski olmak üzere üç risk grubu 

tanımlamıştır (Akt. Lepp ve Gibson, 2003). Maser ve Weiermair (1998) çalışmalarında ise varsayılan 

risk türlerini seyahatle ilgili hastalıklar, doğal afet, suç, kazalar, hijyen, kültür ve dil engelleri ile 

destinasyona özgü düzenleme ve yasalara ilişkin belirsizlikler ile ilişkilendirmiştir. 

Sönmez ve Graefe, (1998b) göre güncel terör olayları veya siyasi istikrarsızlıkların görsel ve yazılı 

medyada yer alması turistlerin o bölgeye ilişkin algılarını etkilemektedir. Yazarlar uluslararası seyahat 

kararları yurt dışına seyahatine yönelik tutum, risk algısı düzeyi ve gelirin doğrudan etkilediği faktörler 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Sönmez ve Graefe (1998a) çalışmalarında terörizm ve siyasi istikrarsızlık, 

sağlık ve memnuniyet faktörlerini bir destinasyon seçiminde önemli öngörücüler olan üç risk türü olarak 

ifade etmişlerdir. İlk faktörün yüksek olduğu durumlarda turistlerin kırsal alanlar veya büyük şehirleri 

ziyaret ederek kendilerini güvende hissettikleri sonucuna ulaşmıştır. 

Lepp ve Gibson (2003) çalışmalarında Cohen’in (1972) çalışmasında ifade ettiği turist tiplerine göre 

katılımcıları ayırıp önceki turizm deneyimleri ile turizmle ilgili risk algılarını ölçmüştür. 

Kurumsallaşmış kitle turistlerinin kurumsal olmayan turist tiplerine göre sağlık riskini daha fazla 

önemsediklerine ulaşmışlardır. Bununla birlikte elde edilen deneyimin sağlıkla ilgili risk algılarını 

azalttığı ve kadınların erkeklere oranla daha fazla risk algıladıkları sonucuna ulaşmıştır. 

Reisinger ve Mavondo (2005) çalışmasında, seyahat risk algıları ve seyahat kaygısı arasında güçlü 

bir ilişkinin olduğunu ve kültür, kişilik ve seyahat motivasyonunun seyahat riski, kaygı ve güvenlik 

algıları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Motivasyon, sağlık ve finansal risk 

algıları, seyahat kaygısı ve güvenlik algıları üzerinde önemli bir etkiye sahipti. Sağlık ve finansal risk 

algılarının, algılanan güvenlik seviyesi üzerinde önemli bir etkisi olmuştur. Yazarlar; kendinden emin, 

dışa dönük ve cesur kişilerin yüksek riske tahammül etiklerini ve daha sık riskli faaliyetlere katıldıklarını 

ifade etmişlerdir.  
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Jeon ve Yang (2021) çalışmalarında, ağ yöntemi ile turistlerin COVID-19 öncesi ve sonrası merkezi 

seyahat rotaları üzerinde farklılıklar meydana geldiğini, seyahat rotalarının belirgin bir şekilde 

azaldığını ve ana seyahat rotalarının belirli bölgelerde yoğunlaştığını, çoklu ziyaretin olduğu 

destinasyonların tek ziyaretlere dönüştüğünü ifade etmiştir. Turistlerin çoğunluklu yaşadıkları çevreye 

yakın olan destinasyonlara yöneldiklerini, nüfus yoğunluğunun az bulunduğu ve Doğu Denizi kıyı 

bölgelerine seyahatlerin arttığı sonucuna ulaşmıştır. 

Roman vd., (2020) çalışmalarında, COVID-19 sürecinde farklı kültürlerin seyahat tercihleri, tatil 

planlama ve ulaşım tercihlerinde farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca kişilerin bazı 

demografik özelliklerine göre seyahat tercihleri ve yurt içi veya yurt dışı seyahat tercihlerinde 

farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. 

Ivanova vd., (2020) çalışmalarında Bulgaristan’da yaşayan yerli turistlerin çoğunluğunun  bölgede 

COVID-19 vaka sayılarının düşük oluşu sebebiyle pandemi bitiminden kısa bir süre sonra veya 1-2 ay 

içerisinde seyahate çıkmaya niyetli olduklarını, katılımcıların yurt dışından ziyade yurt içinde 

seyahatlere yönelmek istedikleri ve önceki yıllara göre daha fazla seyahate etmeye niyetli oldukları 

sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışma sonucunda, turistlerin pandeminin az görüldüğü yerlerde turizm 

hareketlerinin hızlı bir şekilde artacağı fikrini desteklemektedir. 

Wen vd., (2020) çalışmalarında potansiyel turistlerin seyahatle ilgili kararlarında tıbbi tesisler, 

destinasyonların hijyen ve temizliği ile nüfus yoğunluğu gibi faktörlere yönelik yeni bir ilgi gösterme 

eğiliminde olduklarını, bu sebeple dünya çapındaki turizm destinasyonların COVID-19 sonrası bakış 

açılarını, daha önce göz ardı edilen faktörleri göz önünde bulundurarak değiştirebileceğini ifade 

etmişlerdir. 

Literatürde COVID-19 süreci ve sonrası turist davranışlarına ilişkin çalışmalara bakıldığında 

çoğunlukla turistlerin uzak seyahatlerden daha çok kısa süreli seyahatlere yönelimi olduğu, kitle 

turizmini içeren turizm çeşitleri yerine kırsal turizm gibi katılımın az olduğu turizm çeşitlerine eğilim 

gösterdikleri ifade edilmiştir. Ayrıca seyahat sürelerinin kısaldığı da ulaşım türü olarak şahsi araba gibi 

kitlesel ulaşım kanallarından kaçındıkları sonucuna ulaşılmıştır. Destinasyon seçimlerinde ise sağlık ve 

hijyene önem verdikleri ifade edilmiştir. Kısacası COVID-19 sonrası turizmin birçok açıdan değişim 

gösterdiği ve göstereceği çıkarımı yapılabilir. 

5. YÖNTEM 

Bu çalışmada, nicel araştırma yöntemi olan anket tekniği kullanılmıştır. COVID-19 salgını nedeniyle 

anketler, internet üzerinden paylaşılmıştır. Çalışmanın evreni, yerli turistlerden oluşmaktadır. Çalışma 

da ana kütleye en kolay, ekonomik ve hızlı şekilde toplanmasını sağlayan kolayda örnekleme (Haşıloğlu 

vd., 2015: 20) yöntemiyle 221 katılımcıya ulaşılmıştır. Büyüköztürk (2002), faktör sayısının az sayıda 

olduğu durumlarda örneklem için 100 kişi, güvenilir faktörlerin ortaya çıkarılması için ise 200 kişi 
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yeterli örneklem sayısı olarak ifade etmiştir. Bu bilgi sonucunda, bir ön çalışma niteliğinde olan bu 

çalışmada 221 katılımcı sayısı, analize uygun görülmüştür.  

Anket, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, katılımcıların demografik özellikleriyle ilgili 

bilgiler elde edilmiştir. İkinci bölümde ise, risk algıları ve seyahat davranışlarına ilişkin Neuburger ve 

Egger’in (2020) çalışmasında geliştirdikleri, 20 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Katılımcılar 

tarafından bu ifadelerin değerlendirilmesi adına “1-Kesinlikle Katılmıyorum” ve “5-Kesinlikle 

Katılıyorum” aralığında 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Anket, zaman kısıtlılığı nedeniyle 22 Mart ve 

30 Mart 2021 tarihleri arasında toplanmıştır. Anket sonucunda elde edilen veriler, IBM SPSS Statistics 

25 paket programında açımlayıcı faktör analizi, normallik dağılımı, KMO ve Barlett testi, Frekans 

analizi, Bağımsız Örneklemler t-Testi analizi, Regresyon analizi ve Mann Whitney-U analizi 

uygulanmıştır. 

6. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışma kapsamında ankete katılan katılımcıların demografik özellikleri ve bu demografik özellikler 

ile değişkenler arasında anlamlı bir fark olup olmadığı, seyahat risk algı düzeyleri ve seyahat 

davranışları arasındaki ilişki incelenmiştir. 

6.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Katılımcılara ilişkin demografik özelliklere bakıldığında (Tablo 1), katılımcıların %52’si 25-34 yaş 

aralığında ve katılımcılar %60 (n:133) oranında Y kuşağı içerisinde yer almaktadır. Katılımcıların 

%52,9’u kadın, %51’i bekar ve katılımcıların %53’nün çocuk sahibi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Eğitim durumuna baktığımızda ise, katılımcıların %50,7’si lisans mezunu ve %21,3’nün lise mezunu 

olduğu görülmektedir. Katılımcıların %63,3’nün tam zamanlı çalıştığı, %25’nin ise çalışmadığı, gelir 

durumlarının ise %39,8’nin 4501-9,999 TL ve %21,3’nün 3001-4500 TL olduğu görülmektedir.  

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Temel Bulgular 

Değişken Gruplar Frekans (n) Yüzde (%) 

 

 

 

Yaş 

18-24 yaş 23 10,4 

25-34 yaş 115 52 

35-44 yaş 44 19,9 

45-54 yaş 30 13,6 

55-64 yaş 7 3,2 

65 yaş ve üzeri 2 0,9 

Toplam 221 100 

 

Cinsiyet 

Kadın 117 52,9 

Erkek 104 47,1 

Toplam 221 100 

 Bekar 114 51,6 
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Medeni Durum Evli 107 48,4 

Toplam 221 100 

 

Çocuk Durumu 

Var 94 53,4 

Yok 82 46,6 

Toplam 176 100 

 

 

 

Eğitim Durumu 

İlköğretim mezunu 3 1,4 

Lise mezunu 47 21,3 

Ön lisans mezunu 19 8,6 

Lisans mezunu 112 50,7 

Yüksek lisans mezunu 38 17,2 

Doktora mezunu 2 0,9 

Toplam 221 100 

 

 

Çalışma Durumu 

Çalışmıyor 56 25,3 

Yarı zamanlı çalışıyor 9 4,1 

Tam zamanlı çalışıyor 140 63,3 

Bağımsız çalışıyor 16 7,2 

Toplam 221 100 

 

 

Gelir Durumu (TL) 

Asgari ücret altı 40 18,1 

2,800-3000 TL 30 13,6 

3001-4500 TL 47 21,3 

4501 veya 9,999 TL 88 39,8 

10,000 veya üzeri TL 16 7,2 

Toplam 221 100 

 

Tablo 1’e genel itibariyle baktığımızda, katılımcıların çoğunluğunun gençlerden oluştuğu 

anlaşılmaktadır. Cinsiyet ve medeni durumlarının ise, birbirine yakın değerler almaktadır. Bunun yanı 

sıra katılımcıların çoğunluğu lisans mezunu, tam zamanlı çalışan ve 3001 TL ve üzeri gelire sahip 

oldukları görülmektedir. 

Tablo 2’ye bakıldığında, katılımcıların %62,4’ü COVID-19 salgınının bitiminden 1-5 ay sonra ve 

%24,9’u ise 6- 12 ay sonra seyahat edeceklerini, %55,7’si ailesi ile seyahat etmeyi tercih ederken 

%25,8’inin ise arkadaşlarıyla seyahat etmeyi düşündüklerini ifade etmişlerdir. Ulaşım türü olarak, 

katılımcıların %43,2’si otomobil ve %28,2’si de uçağı tercih etmektedir. Katılımcılar, turizm türü olarak 

%34,4 oranında deniz turizmi, %33 oranında doğa turizmi ve %23,5 oranında kültür turizmine katılmak 

istedikleri ve konaklama türü olarak ise katılımcıların %26,5’i otelleri ve %26,3’ü de arkadaş veya 

tanıdık evlerini tercih etmektedir. 
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Tablo 2. Katılımcıların COVID-19 Sonrası Seyahat Davranışları 

Değişken Gruplar Frekans (n) Yüzde (%) 

 

 

COVID-19 sonrası 

seyahat planlama 

1-5 ay sonra 138 62,4 

6-12 ay sonra 55 24,9 

1 yıl sonra 28 12,7 

Toplam 221 100 

 

 

 

 

COVID-19 sonrası 

seyahat türü 

Aile ile yapılan seyahat 123 55,7 

Arkadaşlarla seyahat 57 25,8 

Bir organizasyon kapsamındaki 
seyahatler 

2 0,9 

Seyahat acentesi aracılığıyla bir tur 
seyahati 

11 5 

Yalnız seyahat 28 12,7 

Toplam 221 100 

 

 

 

 

Turizm çeşidi 

Deniz turizmi 76 34,4 

Doğa turizmi 13 33 

İnanç turizmi 19 1,8 

Kırsal turizmi 73 2,3 

Kültür turizmi 45 23,5 

Macera turizmi 21 1,8 

Spor turizmi 6 3,2 

Toplam 221 100 

 

 

 

 

Ulaşım türü 

Otomobil 180 37,19 

Otobüs 63 13,01 

Uçak 118 24,38 

Tren 49 10,12 

Motosiklet 16 3,30 

Karavan 33 6,81 

Bisiklet 18 3,71 

Otostop 7 1,44 

Toplam 484 100 

 

 

 

 

 

 

Konaklama 

Arkadaş/tanıdık evleri 111 26,31 

AirBnb 16 3,82 

Couchsurfing (başka bir şehir veya 
ülkede ücretsiz konaklama) 

12 2,15 

Kamp alanları 80 18,66 

Misafirhaneler 9 1,80 

Oteller 110 26,55 

Moteller 15 3,82 

Karavan 38 8,85 



12 
 

Pansiyon 21 5,5 

Hostel 10 2,39 

Tatil köyü 77 18,66 

Toplam 499 100 

 

Tablo 2’nin geneline bakıldığında katılımcıların COVID-19 sonrası kısa bir süre içerisinde seyahate 

çıkmaya niyetli oldukları anlaşılmaktadır. Katılımcıların çoğunlukla aileyi kapsayacak şekilde küçük 

gruplar halinde seyahat etmeye meyilli oldukları görülmektedir. Bunun sebebi olarak COVID-19’un 

insanlar üzerindeki olumsuz etkisi göz önünde bulundurulabilir. Katılımcıların çoğunlukla deniz ve 

doğa turizmine eğilim göstermesi, COVID-19 sebebiyle uzun süre seyahate çıkamamalarından 

kaynaklanıyor olabilir. Buna ek olarak katılımcıların çoğunlukla, ulaşım türleri içerisinde daha bireysel 

olabilecekleri otomobil veya daha hızlı ulaşım sağlayabilecekleri uçağı tercih ettikleri görülmektedir. 

Konaklama türü olarak katılımcı tercihlerinin, arkadaş/tanıdık evler ile oteller olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların seçmiş oldukları arkadaş/tanıdıklara yapılacak olan seyahatlerin amacı COVID-19 

sebebiyle uzun süredir göremedikleri tanıdıklarını ziyaret etmek, bunun yanı sıra tatil yapmak olabilir. 

En yüksek oranla konaklamada otelin tercih edilmesinin nedeni ise, katılımcıların otellere ilişkin hijyen 

güvenliği algılarının iyi bir yönde olduğu da düşünülebilir. 

6.2.  Ölçeğe İlişkin Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi Sonuçları 

Çalışmada kullanılan ölçeğin güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapılmıştır. Analiz sonucunda 

açımlayıcı faktör analizi uygulanmasına uygun görülmüştür. 

6.2.1. Ölçeklerin Açımlayıcı Faktör Analizi 

Çalışmada kullanılan ölçeğin faktör analizine uygunluğunun test edilmesi adına faktör yükleri, KMO 

ve Bartlett testi analiz edilmiştir. Faktör yükünün .60 ve üstü değerde olması yüksek faktör yükünü ifade 

etmektedir (Büyüköztürk, 2002). KMO 0.89-0.80 değer aralığında “çok iyi” olarak ifade edilmektedir 

(Uçkun ve Griginer, 2012). Cronbach’s Alpha değeri ise 0.9 ve üzeri değer aralığı “mükemmel” olarak 

adlandırılmaktadır (Kılıç, 2016). Ölçeğin normallik dağılımında çoklu normallik sağlanamadığında her 

bir değişkenin çarpıklık ve basıklık değerleri -2 ve +2 aralığında normal dağılım gösterdiği kabul 

edilmektedir (George ve Mallery, 2010). Bu bilgiler ışığında Tablo 3 ve Tablo 4’te ölçeğe ilişkin 

değişkenlerin Barlett testi ile Cronbach’s Alpha değerleri, çarpıklık ve basıklık değerleri yer almaktadır. 

Tablo 3. Seyahat Risk Algısı Açımlayıcı Faktör Analizi 

Seyahat Risk 

Algısı İfadeleri 

Faktör 

Yükü 

Ortalama Çarpıklık Basıklık Özdeğer Faktör 

Açıklama 

Oranı 

(%) 

Güvenilirlik 

Turizm, COVID-

19'dan büyük 

,708 4,03 -1,274 ,596 4,132 68,864 ,909 
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ölçüde 

etkilenecektir 

 

Farklı ülkelerden 

gelen birçok 

turistin COVID-19 

taşıma 

ihtimalinden dolayı 

otelde konaklamak 

risklidir 

,872 3,67 -,753 -,708 

Turistlerin, 

COVID-19'u 

yaşadığım bölgeye 

taşımalarından 

korkuyorum 

,842 3,54 -,642 -,912  

COVID-19'un daha 

geniş bir alana 

yayılmasını 

önlemek için 

seyahat 

yasaklanmalıdır 

,856 3,44 -,442 -1,038  

Mevcut durumda 

yüksek vaka 

sayılarına sahip 

ülkelere iş 

seyahatine 

gönderilmek 

sorumsuzluktur 

,846 3,78 -,807 -,500  

Mevcut durumda 

COVID-19 

vakalarının olduğu 

destinasyonlara 

seyahat etmek 

sorumsuzluktur 

,844 

 

3,83 -,902 -,252  

Bartlett 

Testi 

KMO Ki Kare Sd P değeri 

,870 880,956 15 ,000 

Tablo 3’te görüldüğü üzere ölçekte yer alan seyahat risk algısı boyutunun faktör yükleri .708-.872 

aralığında yüksek faktör yükü değeri içerisinde yer almaktadır. Seyahat risk algısına ilişkin KMO değeri 

.870 ve Cronbach’s Alpha değeri .909 ile çok iyi değer aralığında yer aldığı söylenebilir. Seyahat risk 

algısına ilişkin her bir ifadenin çarpıklık ve basıklık değerlerinin normal dağılım gösterdiği 

görülmektedir. 

Tablo 4. Seyahat Davranışı Açımlayıcı Faktör Analizi 

Seyahat 

Davranışı 

İfadeleri 

Faktör 

Yükü 

Ortalama Çarpıklık Basıklık Özdeğer Faktörün 

Açıklama 

Oranı 

(%) 

Güvenilirlik 

Seyahat 

davranışlarımın 

COVID-19'dan 

dolayı değişmesi 

olasıdır 

,732 3,83 

 

-,971 -,147 5,905 65,616 ,934 
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Seyahat 

edeceğim ülkede 

(mutasyona 

uğramış)COVID-

19 tespit edilirse 

seyahat 

planlarımı iptal 

edebilirim 

,787 3,79 -,889 -,174 

Mevcut durumda 

uçakla olan 

seyahatlerden 

kaçınırım 

,794 3,22 -,184 -1,202  

Mevcut durumda 

trenle olan 

seyahatlerden 

kaçınırım 

,847 3,26 -,216 -1,113  

Mevcut durumda 

gemiyle olan 

seyahatlerden 

kaçınırım 

,838 3,25 -,224 -1,122  

Mevcut durumda 

şehirlerarası 

seyahatlerden 

kaçınırım 

,814 3,17 -,200 -1,099  

Mevcut durumda 

kalabalık 

etkinliklerden 

kaçınırım 

,833 3,95 -1,184 ,284  

Yaşadığım 

yerdeki turistik 

cazibe 

merkezlerinden 

kaçınırım 

,848 3,63 -,582 -,831  

Yaşadığım 

yerdeki turistlerle 

herhangi bir 

şekilde iletişim 

kurmaktan 

kaçınırım 

,790 3,36 -,367 -,940 Bartlett 

Testi 

KMO Ki Kare Sd P değeri 

,895 1607,051 36 ,000 

Tablo 4’te seyahat davranışına ilişkin değerlere bakıldığında faktör yüklerinin .732-.848 

değer aralığında yüksek faktör yükü değeri içerisinde olduğu görülmektedir. Seyahat davranışı 

boyutunun KMO .895 ve Cronbach’s Alpha değeri .934 ile çok iyi değer aralığında yer 

almaktadır. Seyahat davranışına ilişkin her bir ifadenin çarpıklık ve basıklık değerleri normal 

dağılım aralığında yer almaktadır. Buna ek olarak tüm ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri ise, 

.953 ile çok iyi değer aralığında yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bilgiler sonucunda, ölçeğin 

güvenilirlik ve geçerlilik testlerinin iyi sonuçlar aldığı ve ölçüme uygun görüldüğü söylenebilir. 

6.3.  Analiz Sonuçları 

Çalışmada yer alan anket neticesinde katılımcıların medeni durumları ile seyahat tercihleri, 

katıldıkları turizm türü ve seyahat planlama süreleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı test 
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edilmiştir. Bunun yanı sıra katılımcıların cinsiyet, medeni durumu, çocuk durumu ile X ve Y kuşağı 

arasında seyahat risk algıları ve seyahat davranışlarında anlamlı bir farklılık olup olmadığı test 

edilmiştir.Yapılan analizler sonucunda elde edilen bilgilere yer verilmiştir.  

6.3.1. Medeni Duruma Göre Farklılık Testi 

Çalışmada yer alan katılımcıların medeni durumuna göre değişkenler arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığına bakılmıştır.  

Tablo 5. Medeni Duruma Göre Seyahat Tercihi, Turizm Türü ve Seyahat Planlama Süresi Mann 

Whitney-U Test Sonuçları 

                 Medeni Durum N S.O. S.T. U p 

Seyahat 

Tercihi 

Bekar 114 118.74 13536.50 5216.500 .039 

Evli 107 102.75 10994.50   

 
 N S.O. S.T. U p 

Turizm Türü 

Bekar 114 104.18 11876.50 5321.500 .086 

Evli 107 118.27 12654.50   

  N S.O. S.T. U p 

Planlama 

 

Bekar 114 103.73 11825.50 5270.500 .042 

Evli 107 118.74 12705.50   

Tablo 5’in Mann Whitney-U test sonuçlarında katılımcıların medeni durumları ile seyahat tercihi 

(5216.500, p< .05) ve seyahat planlaması (5270.500, p< .05) arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur. Katılımcıların medeni durumuna göre seyahat tercihleri incelendiğinde 

bekarların çoğunlukla arkadaşlarla seyahat, aile ile seyahat ve yalnız seyahati tercih ettikleri (X= 2.38, 

S.D.= 1.03) evlilerin ise %85 oranında aile ile seyahati tercih ettiği (X= 2.21, S.D.= .678) sonucuna 

ulaşılmıştır. Medeni duruma göre COVID-19 sonrası seyahat planlama sürelerinde bekar olanların 

%67’si 1-5ay içerisinde ve %0,07’si 1 yıl sonra iken evlilerin %57’si 1-5 ay içerisinde %18’i 1 yıl sonra 

seyahat etmeye niyetli oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 6. Medeni Duruma Göre Konaklama Tercihlerine İlişkin T-Testi Sonuçları 

Kamp N X Ss Sd t p 

Bekar 114 .482 .501 174 3.985 .000 

Evli 107 .233 .425    

Karavan N X Ss Sd t p 

Bekar 114 .219 .415 174 1.933 .053 

Evli 107 .121 .328    
 

Tablo 6’da Bağımsız Örneklemler T-Testi sonuçlarında medeni duruma göre kamp (t(174)=.000; p< 

.01) tercihlerinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Diğer değişkenlerde medeni duruma göre anlamlı 

bir fark bulunamamıştır. Fakat karavan (t(174)=.053; p> .05) ise örneklem sayısı büyüdüğünde anlamı 
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bir farklılık bulunabilir. Medeni duruma göre, bekar olanların (X= .48, S.D.= .501) evlilere (X= .23, 

S.D.= .425) oranla kampı daha çok tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 7. Medeni Duruma Göre Ulaşım Tercihlerine İlişkin T-Testi Sonuçları 

Otobüs N X Ss Sd t p 

Bekar 114 .368 .484 219 2.981 .004 

Evli 107 .196 .399    

Uçak N X Ss Sd t p 

Bekar 114 .605 .490 219 2.208 .028 

Evli 107 .457 .500    

Tablo 7’de Bağımsız Örneklemler T-Test sonuçlarına göre otobüs (t(219)=.004; p< .01) ve uçak 

(t(219)=.028; p< .05) tercihlerinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Ulaşım tercihlerinde bekar olanların 

(X= .36, S.D.= .484) evli olanlara (X= .19, S.D.= .399) göre otobüsü daha az tercih ettikleri; uçağı tercih 

edenlerin evli olanlardan (X= .45, S..D.= .500) ziyade bekarın (X= .60, S.D.= 490) daha fazla olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Diğer değişkenlerde ise medeni duruma göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

6.3.2. Seyahat Risk Algısı ve Seyahat Davranışları Üzerine Farklılık ve İlişki Test Sonuçları 

Çalışmada yer alan katılımcıların seyahat risk algısı ve seyahat davranışlarına göre değişkenler 

arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı test edilmiştir. 

Tablo 8. Seyahat Risk Algısına İlişkin T-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N X Ss Sd t p 

Kadın 117 3.74 1.10 219 .383 .702 

Erkek 104 3.68 1.07    
Medeni 

Durum N X Ss Sd t p 

Bekar 114 3.67 1.05 219 -.587 .558 

Evli 107 3.76 1.12    
Çocuk 

Durumu N X Ss Sd t p 

Var 94 3.88 1.02 174 2.547 .012 

Yok 82 3.45 1.22    
X ve Y 

Kuşağı N X Ss Sd t p 

Y kuşağı 133 3.78 1.10 180 .429 .669 

X kuşağı 49 3.70 .975    

Tablo 8’de yer alan Bağımsız Örneklemler T-Testi sonuçlarına bakıldığında katılımcıların çocuk 

durumuna ilişkin seyahat risk algılarında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Çocuk sahibi olanların (X= 

3.8, S.D.= 1.02), çocuk sahibi olmayanlara (X= 3.4, S.D.= 1.22) kıyasla seyahat risk algısı düzeyleri 

daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer değişkenlere bakıldığında seyahat risk algı 

düzeylerinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
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Tablo 9. Seyahat Davranışlarına İlişkin T-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N X Ss Sd t p 

Kadın 117 3.62 1.01 219 .990 .323 

Erkek 104 3.48 1.09    
Medeni    

Durum N X Ss Sd t p 

Bekar 114 3.42 1.04 219 -1.856 .065 

Evli 107 3.69 1.03    
Çocuk 

Durumu N X Ss Sd t p 

Var 94 3.76 .943 174 3.132 .002 

Yok 82 3.24 1.211    
X ve Y 

Kuşağı N X Ss Sd t p 

Y kuşağı 133 3.78 1.10 180 -.602 .548 

X kuşağı 49 3.70 .975    

 

Tablo 9’a bakıldığında Bağımsız Örneklemler T-Test sonuçlarında katılımcıların çocuk durumuna 

göre anlamlı bir fark bulunmuştur. Katılımcılar içerisinde çocuk sahibi olanların (X= 3.7, S.D.= .943) 

çocuk sahibi olmayanlara (X= 3.2, S.D.= 1.21) kıyasla seyahat davranışlarında daha temkinli oldukları 

sonucuna ulaşılmıştır. Bağımsız Örneklemler T-Testi sonuçlarına göre çocuk durumuna göre 

Arkadaş/tanıdıklarda konaklama (t(174)=.004; p< .01) ve kamp (t(219)=.028; p< .05) tercihlerinde 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Katılımcıların çocuk durumuna göre konaklama tercihleri 

incelendiğinde arkadaş/tanıdıkları, çocuk sahibi olmayanlar (X= .62, S.D.= .488) çocuk sahibi 

olanlardan (X= .40, S.D.=.493) daha fazla tercih ettiği, kampı tercih edenlerin ise çocuk sahibi 

olmayanlar (X= .40, S.D.= 493) çocuk sahibi olanlardan (X= .20, S.D.=.403) daha fazla tercih ettiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Çocuk durumuna göre otobüs ve tren tercihlerinde anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. Katılımcıların çocuk durumuna göre ulaşım tercihleri incelendiğinde çocuk sahibi 

olmayanların tren (X= .29, S.D.= .457) ve otobüs (X= .31, S.D.= .468) tercihleri çocuk sahibi olanların 

tren (X= .13, S.D.= .347) ve otobüs  (X= .18, S.D.= .386) tercihlerinden daha fazla olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar çocuk durumuna bağlı olarak değişen seyahat davranışları arasındaki 

anlamlı farkın nedenlerine örnek olarak gösterilebilir. 

Tablo 10. Seyahat Risk Algısı ve Seyahat Davranışı Basit Doğrusal Regresyon Analizi 

Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı 

Değişken 
B S.D. ꞵ t P R R2 F p 

Seyahat risk 

algısı 

Seyahat 

davranışı 
.729 .156 .787 4.666 .00 .787 .619 356.097 .000 

Tablo 10’a yer alan Bağımsız Basit Regresyon analiz sonucuna göre seyahat risk algısının, seyahat 

davranışı üzerinde pozitif yönlü, güçlü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır (R= 

.787, R2= .619, p< .01). Ayrıca seyahat risk algısı, seyahat davranışının toplam varyansının %61.9’unu 

açıklayabildiği görülmektedir.  
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Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında yerel halkın COVID-19 sonrası kısa bir süre içerisinde seyahat 

etmeye eğilimli oldukları anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra COVID-19 sonrası planlanan seyahatlerde 

çoğunlukla deniz ve doğa turizmine yönelimin olması literatürdeki çalışmalar ile benzerlik 

göstermektedir (Jeon ve Yang, 2021; Sönmez ve Graefe, 1998b). Çalışmanın bulgularına genel bir 

perspektiften bakılırsa yerli halkın seyahatlerinde kitlesel turizm çeşitleri yerine daha bireysel veya 

aile/arkadaş çevresiyle seyahat etmeye niyetli oldukları, yerel halk tarafından bireysel veya hızlı 

ulaşımın sağlanabileceği ulaşım türlerinin tercih edildiği görülmektedir.  

Ayrıca çalışma sonucunda yaş ve medeni durum gibi bazı demografik özellikler ile seyahat davranışı 

ve seyahat risk algısında anlamlı farklılıklar, literatürdeki diğer çalışmalar ile benzerlik göstermektedir 

(Neuburger ve Egger, 2020; Sönmez ve Graefe, 1998b; Nguyen ve Coca-Stefaniak, 2020; Lepp ve 

Gibson, 2003). Fakat cinsiyete göre risk algısı ve seyahat davranışına ilişkin bir farklılık bulunamaması 

sonucu, diğer çalışmalardan farklılıklar göstermektedir (Neuburger ve Egger, 2020; Lepp ve Gibson, 

2003). Eğitim seviyesine göre seyahat planlama süreleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamış. Bu 

sonuç, Roman’ın (2020) çalışmasından farklılık göstermektedir. Ayrıca Nguyen ve Coca-Stefaniak’in 

(2020) çalışmalarında, toplu taşıma yerine özel araçla seyahat etme isteğinin artması yönündeki 

bulguları bu çalışma ile örtüşmemektedir. Bu çalışmada otomobilin yanı sıra uçağında yüksek oranda 

tercih edildiği belirlenmiştir. Bu durumun temelinde uçak fiyatlarında talep azlığı nedeni ile 

uygulanmakta olan düşük fiyat politikalarının etken olduğu söylenebilir.  

Çalışmada katılımcıların çoğunlukla 1-5 ay içerisinde seyahat edecekleri bulgulanmıştır. Bu sonuç 

Nguyen ve Coca-Stefaniak’in (2020) çalışmaları ile örtüşmemektedir. Yazarlar, araştırma sonucunda 

katılımcıların 6 ay sonra seyahate katılmaya istekli olduklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra gelir 

durumu ile risk algısı ve seyahat davranışı arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu sonuç gelir 

seviyeleri ile seyahat tercihleri ve ulaşım araçları arasında farklılık bulan Ivanova vd. (2020) 

çalışmasıyla farklılık göstermektedir. Çalışma sonucunda bazı demografik özelliklerin risk algıları, 

seyahat davranışı, konaklama türü, seyahat tercihleri ve seyahat planlama değişkenlerinde farklılıklar 

meydana getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Seyahat davranışını etkileyen değişkenler arasında; seyahat 

planlama süresi, medeni durum, çocuk durumu ve yaş grubu yer aldığı bulgulanmıştır. Ayrıca risk 

algısının seyahat davranışı üzerindeki etkisi literatürdeki diğer çalışmalarla örtüşmektedir (Jeon ve 

Yang, 2021; Reisinger ve Mavondo, 2005; Sönmez ve Graefe, 1998a; Sönmez ve Graefe, 1998b; Maser 

ve Weiermair, 1998). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma, teorik olarak literatüre COVID -19 sonrasına ilişkin yerli turistlerin risk algısı ve seyahat 

davranışlarının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. COVID -19 gibi tüm dünyayı 

etkileyen salgın hastalıklar, sosyo-ekonomik veya çevresel bazı olaylar turist davranışları üzerinde etkili 

olmaktadır.  
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Turizm sektörünün insan odaklı oluşu ve birçok faktörden kolaylıkla etkilenebiliyor olması turizm 

işletmeleri ve destinasyon yöneticilerinin turistlerin ihtiyaç duyduğu, önem verdiği unsurları göz önüne 

alacak şekilde yeni pazarlama stratejileri geliştirmelerini gerekli kılmaktadır. COVID-19 sonrası 

potansiyel turist tercihlerinde gözle görülür değişimler meydana gelmiştir. Değişiklik gösteren turist 

davranışlarına bakıldığında, hijyen faktörünün daha önemli hale geldiği açıktır. Bunun yanı sıra COVID 

-19 vaka sayısının azlığı da, bir destinasyon seçim kriteri haline gelmiştir. Dolayısıyla destinasyona 

ilişkin vaka sayılarının çok görüldüğü yerlerde, bu olumsuz imajın değiştirilmesine yönelik destinasyon 

yöneticilerinin, iletişim kanalları aracılığıyla potansiyel ve hedef pazarlarındaki turistlere yönelik 

güvenlik, hijyen ve sağlığa ilişkin önlemlerin alındığını vurgulayan imaj oluşturma çalışmalarına ağırlık 

vermeleri gerekmektedir. 

COVID-19 sonrası yeni seyahat alışkanlıklarına bakıldığında, turistlerin uluslararası seyahatler 

yerine yerel destinasyonlara yöneleceği, kısa süreli ve yakın mesafeli bölgelerin daha önem kazanacağı 

açıktır. Bunun yanı sıra kitlesel turizm hareketlerinin yerine daha bireysel ve daha doğaya dönük turizm 

çeşitlerinin artacağı da söylenebilir. Halihazırda yalnız seyahatlerin günümüzde önemli bir eğilim haline 

gelmesi ve COVID-19 sonrası bireylerdeki risk algı düzeylerinin artması, yalnız seyahatlerin yanı sıra 

ufak gruplar halinde veya çekirdek aile seyahatlerinin de artacağı düşünülmektedir. 

Turistlerin yerel destinasyonlara yönelik seyahat eğilimleri, sadece COVID-19 süreci kapsamında 

değil daha uzun vadede, yeni bir turist davranış şekli olarak da görülmelidir. COVID-19 ile şekillenen 

günümüz turizm hareketlerinin daha uzun süre bunun etkisinde kalarak birçok farklılıkların ortaya 

çıkacağı söylenebilir. Bu değişen anlayış kapsamında şehir turizmi ve rekreasyon faaliyetlerinin daha 

önemli hale gelmesi olası sonuçlar arasında yer almaktadır. Seyahat planlarını uzun vadede erteleyen 

bireylerin bulundukları bölgelerdeki açık hava etkinlikleri gibi rekreasyon faaliyetlerine katılımlarının 

artacağı düşünülmektedir. 
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BİR HÜZÜN TURİZMİ DESTİNASYONU OLARAK ANITKABİR 

Gizem KABUL1, Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER2 

Özet 

Geçmişten günümüze büyük gelişim gösteren turizm faaliyetleri, zaman içerisinde insan ihtiyaçlarına 

yönelik olarak değişim göstermiştir. Bu kapsamda alternatif turizm türleri olarak da adlandırılan birçok 

yeni turizm türü ortaya çıkmıştır. Hüzün turizmi de bu turizm türlerinden biridir. Turistler trajik 

olayların veya tarihi öneme sahip ölümlerin meydana geldiği ve hayatlarımızı etkilemeye devam eden 

yerlere ziyaretler yaparak hüzün turizmi faaliyetlerine katılmaktadırlar. Bu kapsamda yapılan bu 

çalışmada amaç, Anıtkabir’in bir hüzün turizmi destinasyonu olarak incelenmesidir. Araştırmanın diğer 

bir amacı Anıtkabir’in yerli ziyaretçilere, hüzün turizmi noktasında neleri çağrıştırdığını belirlemeye 

çalışmaktır. Çalışmada Anıtkabir’i ziyaret eden yerli turistlerle yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile 

görüşmeler yapılarak Anıtkabir’in hüzün turizmi açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. 10 gönüllü 

katılımcıya alanında uzman akademisyenlerin görüşleri alınarak oluşturulmuş görüşme soruları 

sorulmuştur. Çalışmada analiz yöntemlerinden içerik analizi ve betimsel analizden yararlanılmıştır. 

Yapılan görüşmeler sonrasında, Anıtkabir’in hüzün turizmi destinasyonu olarak önemli bir destinasyon 

olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların Anıtkabir ziyaretleri sırasındaki hislerini tarif ederken ‘’hüzün, 

duygusal, matem, keder’’ gibi kelimeleri sıkça kullandığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler-Hüzün Turizmi, Anıtkabir, Mustafa Kemal Atatürk. 

 

ANITKABİR AS A DARK TOURISM DESTINATION 

Abstract 

Tourism activities, which have developed greatly from the past to the present, have changed over time 

in accordance with human needs. In this context, many new types of tourism, also called alternative 

tourism types, have emerged. Dark tourism is one of these types of tourism. Tourists participate in dark 

tourism activities by visiting places where tragic events or deaths of historical significance have 

occurred and that continue to affect our lives. In this study, the purpose of this study is to examine 

Anıtkabir as a dark tourism destination. Another purpose of the research is to try to determine what the 

Anıtkabir reminds local visitors at the point of dark tourism. In the study, the evaluation of Anıtkabir in 

terms of dark tourism is made by conducting interviews with local tourists visiting Anıtkabir with semi-

structured interview technique. Interview questions were asked to 10 volunteer participants, which were 

formed by taking the opinions of academicians who are experts in their fields. Content analysis and 

descriptive analysis were used in the study. After the interviews, it has been determined that Anıtkabir 

is an important destination as a dark tourism destination. It is seen that the participants frequently use 
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words such as "sadness, emotional, mourning grief" while describing their feelings during their visit to 

Anıtkabir. 

Keywords-Dark Tourism, Anıtkabir, Mustafa Kemal Atatürk. 

1. GİRİŞ 

Turizm hareketlerinde yaşanan gelişim ve turist tercihlerinde yaşanan değişimler sonrası klasik 

turizm faaliyetlerinin aksine özel ilgi gerektiren alternatif turizm faaliyetlerine yönelim artmıştır (Çelik, 

2017). Sürekli olarak değişen insan ihtiyaç ve tercihlerine bağlı olarak birçok yeni turizm çeşidi ortaya 

çıkmıştır. Özel ilgi turizmi olarak da görülen alternatif turizm çeşitleri, turistlerin özel merakları 

doğrultusunda yaşamak istedikleri deneyimlere yönelik ortaya çıkmış turizm türleridir (Aksakallı, 

Selçuk ve Işık, 2017). Bunlardan biri de ‘’dark tourism (karanlık turizm)’’dir. Lennon ve Foley (2000) 

tarafından literatüre “dark turizm” olarak kazandırılan bu turizm çeşidi Tarlow (2005) tarafından, trajik 

olayların veya tarihi öneme sahip ölümlerin meydana geldiği ve hayatlarımızı etkilemeye devam eden 

yerlere yapılan ziyaretler, olarak tanımlanmıştır. Farklı adlandırmaları da bulunan karanlık turizm 

kavramının bir diğer adı da hüzün turizmidir (Akoğlan Kozak ve Kama, 2016). Hüzün turizmi; tarihsel 

anlamda önemli gelişmelerin yaşandığı, anıların canlandırıldığı acı ve üzüntüye neden olan yerlere 

yapılan turizm hareketlerini ifade etmektedir (Gümüş ve Çetin, 2020). İnsanlar arasında, geçmişte 

yaşanan acı ve hüzün veren olaylardan dersler çıkarılması ve bu olayların toplum tarafından 

önemsenerek anılmasına katkı sağlayan hüzün turizmine bağlı olarak yapılan seyahatler, toplumsal 

hafızanın gelecek nesillere aktarılmasını sağlama açısından oldukça önemlidir (Akoğlan Kozak ve 

Kama, 2016). 

Literatürde Anıtkabir’in hüzün turizmi kapsamında önemli bir destinasyon olduğu belirtilmesine 

rağmen (Alili, 2017; Çelik, 2017; Akyurt Kurnaz vd., 2013; Belli ve Özdemir Güneren, 2018; Tarınç ve 

Kılınç, 2019; Aksakallı vd., 2017) bu konuya ilişkin bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu doğrultuda 

yapılan bu çalışmayla Anıtkabir’e giden yerli turistlerin yaptığı ziyaretlerin hüzün turizmi kapsamında 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, hüzün turizmi ve hüzün turizmiyle 

ilişkili kavramlara yönelik bir literatür taramasına yer verilmiştir. Yine bu bölümde, Dünyada ve 

Türkiye’de bulunan önemli hüzün turizm destinasyonları örnekler verilerek açıklanmıştır. İlerleyen 

bölümlerde hüzün turizminde mabetleşme sürecine değinilerek Anıtkabir’in hüzün turizmi destinasyonu 

olarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmanın yöntem kısmında, Anıtkabir’in bir hüzün turizmi 

destinasyonu olarak insanlarda hangi duyguları uyandırdığıyla ilgili yapılan çalışmaya ilişkin bulgular 

ortaya konularak, sonuç ve öneriler bölümüne yer verilmiştir. 
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2. LİTERATÜR ÇALIŞMASI 

2.1. Hüzün Turizmi Kavramı 

Turizmin tarihsel süreçteki gelişimine baktığımızda, geçmişte toplumun sadece belirli bir kısmının 

katılabildiği lüks bir faaliyet olarak öne çıkmışken günümüz dünyasında teknolojide yaşanan gelişmeler, 

sosyo-kültürel yaşamdaki değişiklikler ve ekonomik anlamda insanların refah düzeyinin artması 

sonrasında artık çok fazla sayıda insanın katıldığı bir faaliyete dönüşmüştür (Çeken vd., 2007). 

Ülkelerarası barışı ve ilişkileri sağlaması, döviz getirici etkisi, istihdam ve gelişme sağlaması sebebiyle 

turizm tüm dünya ülkeleri için çok önemli bir yere sahiptir. 

Sürekli olarak değişen insan ihtiyaçlarının turizme farklı yansımaları olmuştur. Turizmde uzun 

yıllardır hakimiyet gösteren kitle turizmi faaliyetlerinin oluşturduğu tahribatlar sonrası alternatif turizm 

türlerine olan talep artmıştır (Ankaya Ünal vd., 2018). Özel ilgi turizmi olarak da görülen alternatif 

turizm çeşitleri, turistlerin özel merakları doğrultusunda yaşamak istedikleri deneyimlere yönelik ortaya 

çıkmış turizm türleridir (Aksakallı vd., 2017). Bu turizm türlerinden biri de hüzün turizmidir. Hüzün 

turizmi bir toplumu derinden sarsan ve etkileyen olaylar (toplumun geçmiş dönemlerde yaşadığı önemli 

tarihi gelişmeler, atalarının yaşamış oldukları acıları, kahramanlıkları) milletler için önemli kişilerin 

ölümleri, hatırlatıcı veya canlandırıcı bölgelere yapılan seyahatler olarak tanımlanmaktadır (Kürüm 

Varolgüneş, 2018). Ayrıca bir Gümüş ve Çetin’in (2020) yaptığı çalışmada hüzün turizmi, tarihsel 

anlamda önemli gelişmelerin yaşandığı, anıların canlandırıldığı acı ve üzüntüye neden olan yerlere 

yapılan turizm hareketleri olarak da tanımlanmıştır. 

1990 sonrası bir grup bilim insanı turizm ile acı çekilen ve ölümü hatırlatan yerler arasındaki artan 

ilişkiye dikkat çekmiştir (Prentice, 1993; Dann, 1995). ‘’Dark Tourism’’, karanlık turizm kavramı ilk 

olarak Foley ve Lennon (1996) tarafından turizm faaliyetleri ve ölüm, ölümü anımsatan olaylar 

arasındaki ilişkiye dikkat çekerek ortaya atılmıştır. Karanlık turizm birçok farklı boyutla literatüre 

girmiştir. Bunlar; ölüm turizmi (thanatourism) (Seaton, 1996), keder turizmi (grief tourism) (Slayton, 

2006), soykırım turizmi (holocaust tourism) (Beech, 2000), dehşet turizmi (morbid tourism) (Blom, 

2000), korku turizmi (fright tourism) (Newman ve Bristow, 2004), ölümcül çekicilikler turizmi (fatal 

attractions tourism) ve kara noktalar (blackspots) (Rojek, 1993), felaket ve savaş turizmi (disaster and 

conflict tourism) (Warner, 1999), olarak sayılabilmektedir.  

Literatürde (Hartmann, 2014) yapılan bir çalışmaya göre, 1995 sonrası dönemde hüzün turizmi 

kavramı, alternatif turizm çeşitlerinden olan kültür turizminin alt başlıklarından sayılmaya başlanmıştır. 

Bu çalışmada ‘’dark tourism’’, ‘’thanatourism’’ ve ‘’morbid tourism’’ kavramları hüzün turizmiyle 

ilişkilendirilmiş ve kültür turizminin alt başlığı olarak sayılmıştır. 

Yukarıda bahsi geçen hüzün turizminin farklı boyutlarına ilişkin kavramların tanımlarına Tablo 1’de 

yer verilmiştir. 

 



26 
 

Tablo 1. Hüzün Turizmiyle İlişkili Kavramlar ve Tanımları 

Hüzün Turizmiyle İlişkili 

Kavram 

Tanımı 

Ölüm Turizmi (Thanatourısm) Seaton (1996) tarafından, antik bir kelime olan ve ölüm anlamına gelen 

‘’thanos’’ kelimesinden üretilerek ölümü kişiye özelleştirme olarak açıklanan 

turizm çeşididir. Daha çok vahşi ölümler türleriyle ilişkilendirilmiştir. 

Keder Turizmi (Grıef Tourısm) Slayton (2006) tarafından; ölüm veya yaşanan acı veren anıların kişilerde iç 

üzüntü yaratmaları sebebiyle çalışmalarında “dark” yerine “grief” olarak ele 

alınan turizm çeşididir. ‘’Grief’’ kelimesinin anlamının ‘’keder’’ olması bu 

adlandırmanın sebebi olarak düşünülmektedir. Kişilerin kendilerine acı veren 

yerlere yaptığı seyahatler olarak da tanımlanmaktadır (Çimen, 2020). 

Soykırım Turizmi (Holocaust 

Tourısm) 

Beech (2000) tarafından ortaya atılan ‘’holocaust tourism’’ kavramı tarihte 

yaşanmış soykırımların gerçekleştiği alanlara yapılan ve ziyaretçiler arasında 

o bölgelerde yaşanmış acı veren olayları hatırlamaya, anmaya yönelik yapılan 

ziyaretlerdir. Podoshen (2017) bu turizm çeşidini ‘’vahşet mirası turizmi’’ 

olarak da adlandırılmaktadır. 

Dehşet Turizmi (Morbıd Tourısm) Blom (2000) tarafından; etkisi çok sayıda insan tarafından hissedilen ölüm 

olaylarının gerçekleştiği bölgelere ve ölüm olgusunun, ölümü hatırlatan 

gerçeklerin ön planda olduğu alanlara yapılan turistik ziyaretler şeklinde 

tanımlanmıştır. 

Korku Turizmi (Frıght Tourısm) Bristow ve Newman (2004) tarafından; bir alanın veya bölgenin uğursuz 

olduğu düşünülerek, o destinasyona turistik amaçlı ziyaretlerin yapılması ile 

ortaya çıkan turizm türü olarak açıklanmıştır. ‘’Ürkütücü turizm’’ olarak da 

bilinmektedir (Çelik, 2017). 

Ölümcül Çekicilikler Turizmi (Fatal 

Attractıons Tourısm) ve Kara 

Noktalar (Black Spots) 

Rojek (1993) tarafından ortaya atılmış bu iki turizm çeşidi, ünlü isimlerin veya 

kitlesel kalabalıkların şiddetli olaylar yaşadığı ya da birdenbire öldükleri 

alanlara ve mezarlıklara düzenlenen ziyaretleri içermektedir (Çelik, 2017). 

 

Savaş Turizmi (War Tourısm) Smith’e göre (1998), hüzün turizmi kapsamında savaşlarla ilişkili eylemler, 

bölge ve destinasyonlar, hüzün turizmi pazarının önemli bir bölümünü 

kapsamaktadır. Bu turizm türü, savaşları ve savaşlarla ilgili alanların özelinde 

oluşan turistik ürünleri içermektedir (Yırık ve Seyitoğlu, 2014). Örnek olarak 

Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı bölgeleri verilmektedir (Çelik, 

2017; Yırık ve Seyitoğlu, 2014). 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından derlenmiştir. 

Yerli alanyazında da bu turizm çeşidine ilişkin adlandırmalarda bir birliktelik bulunmamaktadır 

(Kılıç ve Akyurt, 2011). Kavram, Aliağaoğlu (2008) ve Doğaner (2006) tarafından “keder turizmi” ve 

yine Aliağaoğlu (2008) “askeri turizm”, Kaya (2006) tarafından ise “ölüm turizmi” olarak 

adlandırmıştır. 

2.1.1. Hüzün Turizminin Amacı 

Son yıllarda turizmde yaşanan kayda değer büyüme sonrası hüzün turizminin de yaygınlaştığı ve 

önemli bir hal aldığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir (Sharpley ve Stone, 2009). Turistik 

ziyaretlere yönelik olarak dikkat çeken ölümler, felaketler ve vahşet, çağdaş turizm ortamında giderek 

yaygınlaşan bir özellik haline gelmiş ve bu nedenle, bir anlamda gerçek ve yeniden uyarlanmış ölüm 

olayını deneyimlemek isteyen turistler için potansiyel ruhani yolculuklar sağlamıştır (Stone, 2006). 

Hüzün turizminin temel amacı, bireylerin ölümü anlama ve kabullenme ihtiyaçlarına karşılık olarak 

yaptıkları ziyaretler olarak değerlendirilmektedir (Sharpley ve Stone, 2009). Bu amaca ilave olarak 
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hüzün turizminin amaçları arasında; geçmişte hüzün turizmi destinasyonlarında gerçekleşen olayları 

günümüz toplumuna aktarmak, geçmişle şimdi arasındaki toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel 

değişiklikleri fark ettirmek, geçmişte yaşanmış ve acı, keder veren olayları günümüz aklıyla yorumlama 

fırsatı vermek, geçmişte kalmış ve artık anılmayan olayları tekrar canlandırmak ve geçmişteki 

toplumlarla empati yapmak sayılabilmektedir (Gümüş ve Çetin, 2020). 

2.1.2. Hüzün Turizmi Destinasyonları 

Seaton’a (1996) göre bir destinasyonun hüzün turizmi destinasyonu olabilmesi için taşıması gereken 

beş özellikten bahsedilmiştir. Bu özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir: 

 Toplu olarak gerçekleştirilmiş ölüm ve idam olaylarının gerçekleştiği yerlere yapılan 

ziyaretler hüzün turizmi kapsamında sayılmaktadır. Örnek olarak Ankara Ulucanlar Cezaevi, 

Sinop Kapalı Cezaevi gibi destinasyonlar bu kapsamda değerlendirilmektedir. 

 Bireysel veya toplu olarak gerçekleşmiş toplum için önemli ölüm olaylarının gerçekleştiği 

yerleri görmek için yapılan ziyaretler hüzün turizmi kapsamında sayılmaktadır. Örneğin; Ulu 

Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat ettiği yer olan Dolmabahçe Sarayı, J. F. Kennedy 

suikastını gerçekleştiren şahsın suikastı gerçekleştirdiği yer olan Teksas’ta bulunan Sixth 

Floor Museum bireysel ölümlerin gerçekleştiği yerlere örnek olurken, Çanakkale Savaşı’nın 

yaşandığı bölge olan Çanakkale’deki Gelibolu, Arıburnu vb. gibi alanlar toplu ölümlerin 

gerçekleştiği yerlere örnek verilmektedir. 

 Mezarlıklar ve sembolleşmiş anıtlar da hüzün turizmi destinasyonu olarak sayılmaktadır. 

Gelibolu Anıt Mezarları, Sakarya Anıt Mezarları, Anıtkabir gibi destinasyonlar örnek olarak 

verilebilmektedir. 

 Sembolik miraslar, yani ölümü ve ölen kişileri hatırlatan kişisel eşyaları, anıları, fotoğrafları, 

simgeleri görmek için yapılan ziyaretler hüzün turizmi kapsamında değerlendirilmektedir. 

Örnek olarak 12 Eylül Utanç Müzesi verilmektedir. 

 Dini açıdan kutsal sayılıp, dinsel anlamda acı çekmiş kişilerin acı çektiği yerlere yapılan 

ziyaretler de hüzün turizmi kapsamında değerlendirilmektedir. Buna örnek olarak, Hz. İsa’nın 

çarmıha gerildiği yer ve Kerbela Bölgesi verilmektedir. 

2.1.3. Hüzün Turizminin Motivasyonları 

Hüzün turizmi faaliyetlerine katılan turistlerin birçok farklı motivasyonu bulunduğu bilinmektedir. 

Bütün motivasyonların ortak noktası ölüm kavramıdır (Çimen, 2020). Bazı bilim insanları hüzün 

turizmini tüketen turistlerin motivasyonlarını incelemiş ve teorileştirmişlerdir (Podoshen, 2013). Bu 

doğrultuda Rojek’e (1997) göre turistlerdeki heyecan arayışı, hüzün turizmi faaliyetleri kapsamında 

turistleri felaket bölgesine sürüklemektedir.  

Bir başka teoriye göre, Almanca bir kelime olan ve ‘’başkasının muhtaçlığından zevk alma’’ 

anlamına gelen schadenfreude kavramından dolayı, hüzün turizmine olan ilgi artmıştır (Sharpley, 2009). 
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Hüzün turizmi anlayışının getirdiği ölüm ve ölülere odaklanma anlayışı aslında turist perspektifinden 

bakıldığında yaşam hakkında daha fazla bilgi sunmaktadır (Stone, 2009).  

Bu turizm çeşidini tüketen turistler, daha önceden deneyimlemedikleri bir faaliyeti bilmek ve 

anlamak amacıyla hüzün turizmine yönelmektedir. Turistler, daha önceden işlenmiş suç ve sapkınlığın 

hatırlanması, ölümü ve ölüyü anmak, ölümle dalga geçmek, hayalet korkusu, geçmişin ve gerçeğin 

araştırılması ve geçmişi anlama gibi motivasyonlarla da hüzün turizmine yönelmektedir (Sharpley ve 

Stone, 2009).  

Hüzün turizmi faaliyetlerine katılan turistlerin diğer motivasyonları arasında, turistlerin inançlarına 

ait geçmişte yaşanmış olayları ve geçmişte yaşamış önemli kişileri anmak, meraklarını gidermek, 

kültürel olarak yeni şeyler öğrenmek sayılmaktadır. Atalarının yaşadıkları acıların, yaptıkları 

kahramanlıkların yaşandığı bölgeleri ziyaret etme isteği, onları anma ve anlama isteği de hüzün 

turizminin motivasyonlarındandır (Çimen, 2020). 

2.1.4. Hüzün Turizminde Mabetleşme Süreci 

MacCannell’a (1976) göre turistik bir objenin gelecek dönemlere kalıcılığını sağlamak ve onu özel 

kabul etmek için o obje birbiriyle bağlantılı bir süreçten geçmektedir. Bu sürece mabetleşme süreci adı 

verilmektedir. Hüzün turizminde yararlanılan turistik ürünlerin zaten ziyaretçiler tarafından kutsal kabul 

edilmiş olması bu ürünlerin mabetleşmeye uygun olduğunu göstermektedir (Yırık ve Seyitoğlu, 2014). 

Tablo 2. Hüzün Turizminde Mabetleşme Süreci 

MABETLEŞME AŞAMALARI AÇIKLAMA 

1.Adlandırma (Naming) Herhangi bir yerin mabetleşmesi sürecinde diğer yerlerden ayırt edilmesini 

sağlayacak isimlendirme aşamasıdır. 

2.Sınırlama ve Yükseltme (Framing- 

Elevation) 

Bu aşamada hüzün turizmine ait turistik ürüne yasal bir sınır çizilerek ürün 

bu doğrultuda ziyaretçilere sunulmaktadır. 

3.Tapınaklaşma (Enshriment) Hüzün turizmine ait turistik ürünü bulunduğu yeri kutsallaştırarak gelecek 

dönemlere aktarma ve koruma aşamasıdır. 

4.Mekanik Çoğaltma (Mechanical 

Reproduction) 

Turistik ürünün mekanik çoğaltılması, onun baskı, fotoğraf, model ve 

resimler şeklinde yeniden oluşturulmasıdır. 

5.Sosyal Çoğaltma (Social 

Reproduction) 

Bu aşama, turistik ürünün varlığını sürdürdüğü konumdan farklı olarak 

uzak yerlerde de anılması şeklinde açıklanmaktadır. 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından MacCannell’ın (1976) çalışmasından derlenmiştir. 

2.2. Anıtkabir 

Büyük kurtarıcımız, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bağımsız ve milli egemenliğe dayanan 

demokratik bir cumhuriyet rejimi kurma fikriyle milli mücadeleyi başlatmıştır. İşgal altında bir vatan ve 

milletin zor bir dönemden geçtiği sırada vatanın bağımsızlık ve bütünlüğünü milletin azim ve kararının 

kurtaracağı fikrini Türk milletine aşılayan Atatürk bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. 

Hastalığı sebebiyle 10 Kasım 1938’de ebediyete intikal eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 

ölümünden önce, gömüleceği yere ilişkin bir vasiyette bulunmamıştır. Ancak 1923 yılında bir sohbet 

sırasında Atatürk; "Elbet bir gün öleceğim, beni Çankaya' ya gömer, hatıramı yaşatırsınız" demiş ve 
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"Beni milletim nereye isterse oraya gömsün. Fakat benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya 

olacaktır" diye eklemiştir (Anıtkabir Komutanlığı, 2021).  

Bu doğrultuda Ankara’nın Gazi Orman Çiftliği, Gençlik Parkı, Bakanlıklar, Ankara Kalesi gibi pek 

çok yerine yapılması teklif edilmiştir. Örneğin; Ankara’nın en yüksek tepesi ve şehrin her konumundan 

görülebilmesi sebebiyle anıt mezarın Ankara Kalesi’ne yapılması teklifi ‘’ Ankara Kalesi, bütün 

özellikleri ile geçmişi temsil eder. Bu kale Bizanslılar tarafından yapılmış, Selçuklular tarafından 

genişletilmiştir. Türk Ulusu'nun kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, yeni bir çağ 

açmıştır. O, Türk Ulusunun geçmişten çok geleceğini temsil eder. Bundan ötürü Atatürk'ü, görevini 

tamamlamış tarihi, eski bir anıtın içine nakletmek doğru değildir. O, tek başına bir değerdir. Başka bir 

tarihi desteğe ihtiyacı yoktur." görüşüyle reddedilmiştir. Sonunda anıtmezarın Çankaya’ya yapılması 

uygun görülmüştür (Anıtkabir Komutanlığı, 2021).  

Anıtkabir’in konumuyla ilgili kurulmuş komisyonun, Rasattepe mevkiindeki incelemeler sonrasında 

ve Atatürk’ün de çok sevdiği eski bir öğretmen olan İçel Milletvekili Emin İnankur’un geçmişte 

Atatürk’le yaptıkları bir gezi sırasında Atatürk’ün Rasattepe’yle ilgili "Bu tepe ne güzel bir anıt 

yeri" sözleri sonrası Anıtkabir’in Rasattepe mevkiine yapılması kararlaştırılmıştır. Karar komisyon 

tarafından hükümete bildirilmiş ve Rasattepe'de kamulaştırma çalışmalarına 7 Temmuz 1939'da 

başlanmıştır (Anıtkabir Komutanlığı, 2021).  

Anıtkabir’in inşasından önce bir proje yarışması düzenlenmiş ve Anıtkabir’in taşıması gereken 

özellikler bir bildiri yoluyla açıklanmıştır. Bu bildiride ‘’ Bu anıt, Büyük Ata'nın; asker Mustafa Kemal, 

devlet adamı Gazi Mustafa Kemal, büyük politika ve bilim adamı, büyük düşünür ve nihayet yaratıcı 

büyük dehanın vasıflarının, güç ve yeteneklerinin bir timsali (sembolü) olacaktır ve onun kişiliği ile 

oranlı bulunacaktır.’’ ifadelerine yer verilmiştir (Anıtkabir Komutanlığı, 2021). 

Oluşturulan yarışma jürisi taşıdıkları özelliklerin uygun olması sebebiyle 3 projeyi ödüle layık 

görmüş ancak Anıtkabir’de uygulanacak projeyi seçme yetkisi hükümete bırakılmıştır. Hükümet Prof. 

Emin Onat ile Doç. Orhan Arda'nın eserini uygulamaya karar vermiştir. Bu kapsamda Anıtkabir'in 

inşaatının dört aşamada tamamlanması planlanmış, yapımına 9 Ekim 1944'de başlanmış ve 1 Eylül 

1953'de bitirilmiştir (Anıtkabir Komutanlığı, 2021).  

Anıtkabir içinde bulundurduğu Aslanlı Yol, Anıt Bloğu, Barış Parkı, 10 tane kule, müzeler, galeriler, 

heykeller kabartmalarla birlikte her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlamaktadır. 2019 

yılında 6.038.387 yerli, 364.597 yabancı ziyaretçi olmak üzere toplamda 6.406.945 ziyaretçi ağırlayan 

Anıtkabir, Covid-19 salgını dolayısıyla 2020 yılında 1.030.641 yerli, 42.138 yabancı olmak üzere 

toplamda 1.072.779 ziyaretçi ağırlamıştır (Anıtkabir Komutanlığı, 2021). 
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Anıt Blok Hakkında: Aslanlı Yol, Anıtkabir’e giriş yolundan başlayarak, ortadaki Tören Meydanı’na 

kadar uzanan kısım “Aslanlı Yol” olarak adlandırılmıştır. Bu yol, ziyaretçileri Atatürk’ ün yüce 

huzuruna hazırlamak için yapılmıştır. Yola 26 basamaklı merdiven ile çıkılmaktadır. Yolun iki yanı 

güller ve ardıçlarla süslüdür. Yol, traverten ile döşelidir. Yolun iki yanında ikişerli gruplar halinde 12’ 

si sağ yanda, 12’ si sol yanda olmak üzere 24 aslan heykeli bulunmaktadır. Yolun adı da bu aslanlardan 

gelmektedir. Bu heykeller, Anadolu’ da büyük devlet kurmuş olan Hititlerin sanat tarzında yapılmıştır. 

Tören Meydanı, Aslanlı Yol’ un sonunda, Anıtkabir yan binalarının ve kolonların çevrelediği bir 

alandır. Dört tarafından üçer basamak merdivenle inilen 15.000 kişi kapasiteli bu alan “Tören Meydanı” 

olarak adlandırılmaktadır. Bu alanın zemini küp şeklinde siyah, kırmızı, sarı ve beyaz renkte traverten 

taşlarla döşenerek 373 adet halı kompozisyonu oluşturulmuştur. Tören Meydanı'na, bayrak direğinin 

bulunduğu kısımdan da merdivenlerle çıkılabilmektedir. 

Mozole, Anıtkabir’in en önemli bölümünün mozole olduğu bilinmektedir. Tören Meydanı’ndan 42 

basamaklı merdivenle çıkılan Mozole, iki katlı ve dikdörtgen planlı bir yapıdır. Bu bölüm anıtın 

yapılışında ağırlık merkezi olmuştur. Çünkü Atatürk’ün kabri ve sembolik lahit bu bölümde 

bulunmaktadır. Bu nedenle, Anıtkabir’i inşaa eden mimarlar, yardımcı binalar dizisi içinde Mozole’nin 

diğer kısımlarından çok daha görkemli olmasına önem vermişlerdir (Anıtkabir Komutanlığı, 2021). 

3. YÖNTEM 

Yapılan bu çalışmayla Anıtkabir’e giden yerli turistlerin yaptığı ziyaretlerin hüzün turizmi 

kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacına yönelik olarak, Anıtkabir’i 

ziyaret eden yerli turistler ile yüz yüze görüşülerek “yarı yapılandırılmış mülakatlar” 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel bir araştırma yönteminin tercih edilmesi çeşitli nedenler ile 

açıklanabilmektedir. Öncelikle hüzün turizmi gibi daha kapsamlı ve detaylı bakış açısı gereken bir 

konuda, derinliğine mülakatların yapılması uygun görülmüştür. Daha somut bir ifadeyle yüz yüze 

mülakatlar konunun içeriğine uygun görüldüğü için daha anlamlı ve gerçekçi bulgulara ulaşmak adına 

tercih edilmiştir.  

Araştırmanın evrenini Anıtkabir’i ziyaret eden yerli turistler oluşturmaktadır. Ulu Önder Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarı olan Anıtkabir’i 2019 yılında 6.406.945 ziyaretçi gelmiştir 

(Anıtkabir Komutanlığı, 2021) . Gün içerisinde yerli ve yabancı birçok ziyaretçiye ev sahipliği 

yapılmaktadır. Böylesine çok insana ulaşmanın hem zaman hem de maliyet açısından zor olacağı ve 

pandemi koşulları da göz önüne alındığı için bu araştırmada örneklem seçme yöntemi olarak nitel 

araştırmalarda sıklıkla kullanılan amaçlı örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu kapsamda çalışma 

grubu Anıtkabir’i ziyaret eden yerli turistlerden, araştırmaya gönüllü olarak katılan katılımcılardan 

oluşmuştur. 

Görüşmeler sırasında alanında uzman akademisyenlerin görüşleri alınarak oluşturulmuş görüşme 

soruları sorulmuştur. Görüşmeler sonucunda doğru verilerin elde edilmesi istendiğinden her katılımcıya 
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aynı sorular sorulmuş, görüşmeler aynı kişi tarafından, tarafsız bir şekilde yapılmış ve kayıt altına 

alınmıştır. Görüşmelerde herhangi bir veri kaybı olmaması adına ses kaydı ve not alma teknikleri bir 

arada kullanılmıştır. Ses kaydı ve not alma sürecinde, her soruya karşılık gelen bilgiler, görüşme 

formundaki ilgili alanlara yazılmıştır.  

Katılımcılardan sağlanan verilerin değerlendirilmesinde, yazıya aktarılan bilgilerden oluşan 

dokümanlardan yararlanılmıştır. Veri toplama aşamasından sonra mülakatlar deşifre edilerek içerik 

analizi yapılmıştır. İçerik analizi, dokümanların ve mülakat belgelerinin ya da ses kayıtlarının 

ayrıştırılması ve karşılaştırılması için kullanılan bir tekniktir (Altunışık vd., 2007). Aynı zamanda 

çalışmada verilerin analizi aşamasında betimsel analiz tekniğinden de yararlanılmıştır. Betimsel analiz; 

araştırmacıların, katılımcılardan elde ettikleri verileri, belirlenen temalara göre özetleyerek objektif 

olarak yorumladığı, katılımcılar tarafından belirtilen fikir ve görüşleri doğru olarak yansıtabilmek adına, 

doğrudan alıntılamalara sürekli olarak başvurulan ve araştırmadan elde edilen bulguların neden-sonuç 

ilişkisiyle yorumlandığı bir analiz tekniği olarak tanımlanmaktadır (Altunay vd., 2014). 

4. BULGULAR 

Katılımcılar ile yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir. 

Tablo 3. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

KATILIMCI CİNSİYET YAŞ MESLEK 
EĞİTİM    

DURUMU 

K1 Kadın 49 Emekli Ortaokul 

K2 Erkek 68 Emekli Ortaokul 

K3 Kadın 25 Öğrenci Lisans 

K4 Erkek 27 Araştırma Görevlisi Yüksek Lisans 

K5 Erkek 28 Mühendis Lisans 

K6 Kadın 24 Öğrenci Lise 

K7 Erkek 22 Öğrenci Lise 

K8 Kadın 26 Dış Ticaret Uzmanı Lisans 

K9 Kadın 19 Öğrenci Lise 

K10 Erkek 44 Tekstil Çalışanı Ortaokul 

Katılımcılar cinsiyet açısından incelendiğinde %50’sinin erkek, %50’sinin kadın olduğu 

görülmektedir. Yaş bakımından incelendiğinde %40’ının 18-25 yaş aralığında, %30’unun 26-40 yaş 

aralığında, %20’sinin 41-55 yaş aralığında, %10’unun ise 56 yaş üzerinde olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların yaş ortalaması ise 33,2’dir. Katılımcıların mesleklerine bakıldığında dört katılımcının 

öğrenci, iki katılımcının emekli olduğu ve diğer katılımcıların farklı meslek gruplarına mensup olduğu 

görülmektedir.  
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Katılımcıların eğitim durumu incelendiğinde, 3 katılımcının ortaokul, 3 katılımcının lise, 3 

katılımcının lisans ve 1 katılımcının da yüksek lisans mezunu olduğu görülmektedir. 

Tüm katılımcıların Anıtkabir’i en az 2 defa ziyaret ettiği tespit edilmiştir. 

Katılımcıların Anıtkabir’i ziyaret etme motivasyonları incelendiğinde; Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan vefa borcunu ödemek, Anıtkabir’i kitaplardan 

anlatılan haricinde öğrenme, görme isteği (merak duygusu), kültürel amaçlı yapılan ziyaretler olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcılar arasında Ankara’da yaşayan ve bir dönem Ankara’da yaşamış olan 

katılımcıların misafirlerini gezdirme amacıyla da Anıtkabir’e defalarca gittiği tespit edilmiştir. 

Katılımcılardan K5, Anıtkabir’i ziyaret etme motivasyonundan bahsederken ‘’Her Türk’ün en az bir 

kere de olsa gidip görmesi gereken yer.’’ cümlesini kullanmıştır. 

Katılımcılar Anıtkabir’i genel olarak, ihtişamlı, heyecan verici, sade mimari yapı şekilde 

değerlendirmişlerdir. Katılımcılar Anıtkabir’in girişinden çıkışına kadar mimarisi ve ihtişamı gereği de 

derin bir saygı duygusuna kapıldıklarını ifade etmişlerdir. 

Katılımcılara Anıtkabir ziyaretleri sırasındaki hisleri sorulduğunda genel olarak hüzün, minnet, 

özlem, onur ve gurur, saygı ve heyecan gibi duygular hissettikleri tespit edilmiştir. Katılımcıların büyük 

çoğunluğu Anıtkabir’de nöbet tutan askerlerin nöbet değişim töreni sırasında çok duygulandıklarını ve 

büyük bir gurur duygusu hissettiklerini ifade etmişlerdir. 

Katılımcılardan K3 Anıtkabir ziyaretindeki hislerinden bahsederken “Özellikle Aslanlı Yol’daki 

taşların aralıklı bir şekilde dizilme sebebiyle ilgili hikâyeyi bilerek o yoldan yürüdüğümde inanılmaz bir 

saygı duygusuyla ilerledim ve çok duygulandım.” ifadelerini kullanmıştır.  

Yine katılımcılardan K1 ise Anıtkabir ziyareti sırasındaki hislerinden “Kurtuluş Savaşı, Çanakkale 

Savaşı gibi Türk Milleti için önemli savaşların canlandırıldığı müzeleri gezerek çok duygusal dakikalar 

yaşadım, vatanımızın ne şartlar altında kurtarıldığını ve bu günlere gelmemiz için ne fedakarlıklar 

yapıldığını o şekilde görmek beni çok hüzünlendirdi.” ifadeleriyle bahsetmiştir.  

Katılımcıların Anıtkabir’i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk değeri haricinde, milli benlik duygusu ve 

tarihi değerleri hatırlama, bağımsızlık, demokrasi, milli mücadele gibi kavramların önemini anlama 

noktasında da değerli bir mabed olarak değerlendirdikleri tespit edilmiştir. 

Anıtkabir ziyareti sırasında katılımcılara ‘’hüzün, keder’’ duyguları yaşatan objelerin mozole, 

müzelerdeki Atatürk’ün bizzat kullandığı eşyalar (kişisel eşyalar, kıyafetler, tüfekler vb.), fotoğraflar, 

bayraklar, savaşlarda kullanılmış top, tüfek vb. gibi eşyalar olduğu tespit edilmiştir.  

Katılımcılara Anıtkabir ziyaretlerinin kendilerinde bir ‘’empati’’ duygusuyla ‘’ölümü anlama’’, ‘’-

“ölümü kabullenme’’ gibi farkındalıklar yaratıp yaratmadığı sorulduğunda katılımcıların büyük 

çoğunluğunun ölüm olgusunun varlığının zaten bilincinde olduklarını ancak Mustafa Kemal Atatürk 
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gibi tüm dünyanın saygı duyduğu büyük bir liderin bile ölmüş olduğu gerçeğinin kendilerini yine de 

etkilediği tespit edilmiştir.  

Katılımcılara Anıtkabir ziyaretlerinin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili değerleri 

‘’tekrar hatırlama’’ noktasındaki hisleri sorulduğunda katılımcıların büyük çoğunluğu zaten hiç 

unutmadıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcılardan K4 bu konuyla ilgili düşüncelerini ‘’ Atatürk’ün ne 

kadar büyük bir komutan olduğunu düşünerek büyük bir saygı duydum.’’ sözleriyle ifade etmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Katılımcılar ile yapılan görüşmeler sonucunda, Sharpley ve Stone’nun (2009) yaptığı çalışmada 

bahsedildiği gibi turistlerin hüzün turizmi motivasyonları arasında bulunan önemli ölümleri ve ölü 

kişileri anmak motivasyonuyla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının bulunduğu 

Anıtkabir’i ziyaret ettikleri sonucuna varılmıştır.  

Katılımcıların ziyaretlerindeki bir diğer motivasyon da Anıtkabir müzelerinde bulunan Ulu Önder 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kullandığı kişisel eşyaları görmek, geçmiş dönemde çekilmiş 

fotoğrafları, kullanılmış savaş aletlerini görmektir. Buradan Seaton’ın (1996) yaptığı çalışmada 

bahsedilen ‘’sembolik miraslar’’ ile ilgili tanımla bir uyum olduğu sonucu çıkarılmıştır. Geçmiş 

dönemde yaşamış toplum için önemli kişilerin, ölülerin eşyalarını görmek amacıyla yapılan ziyaretler 

bu kavram ile açıklanmaktadır. 

Katılımcılarda Anıtkabir ziyareti sırasında hissedilen duygular arasında ‘’hüzün, keder, matem, 

gurur’’ gibi duyguların yer aldığı tespit edilmiştir. Literatürde yer alan hüzün turizmine ilişkin 

çalışmalarda da (Akyurt Kurnaz vd., 2013; Çelik, 2017; Çimen, 2020) bahsedildiği gibi hüzün turizmi 

faaliyetlerinin katılımcılarda yarattığı ‘’hüzün, keder, matem vb.’’ gibi duyguların Anıtkabir’i ziyaret 

eden turistlerde de oluşmuş olması Anıtkabir’in önemli bir hüzün turizmi destinasyonu olduğunu 

kanıtlar niteliktedir. 

Katılımcılara hüzün turizminin getirdiği ‘’ölümü anlama, hatırlama, kabullenme’’ gibi duyguların 

Anıtkabir ziyaretinde de ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bu noktada çalışma, Stone ve Sharpley’in (2009) 

yaptığı çalışmayla uyum göstermektedir. 

Sonuç olarak yılda milyonlarca ziyaretçi ağırlayan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi 

istirahatgahı olan Anıtkabir ülkemizdeki önemli hüzün turizmi destinasyonlarından birisidir. 

Çalışmada zaman önemli bir kısıtlılık olmuştur. Zaman kısıtlılığı ve Covid-19 pandemisi 

koşullarındaki zorluk sebebiyle çalışmaya yabancı turistler eklenememiştir. İlerleyen çalışmalarda 

örnekleme yabancı turistlerin de dahil edilmesiyle daha kapsamlı çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

Yine ilerleyen çalışmalarda Anıtkabir’in mabetleşme süreci açısından kapsamlı bir şekilde 

incelenmesi de tavsiye edilmektedir. Ayrıca gelecekteki çalışmalar için toplum açısından önemli ve 
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hüzün turizmi destinasyonu sayılan farklı liderlerin anıt mezarları ile Anıtkabir’in mabetleşme, ziyaret 

motivasyonları vb. açılardan karşılaştırmalı bir şekilde incelenmesi de önerilmektedir. 
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DOĞAL AFETLERİN YIKICI ETKİLERİNİN GİDERİLMESİNİN 

GÖNÜLLÜ TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çilem BULŞU1, Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER 2 

Özet  

Giriş: Doğal afetlerin sonucu olarak can ve mal kayıplarının yanında alt ve üst yapının, tarihi ve 

kültürel değerlerin tahribatı da kaçınılmaz olabilmektedir.  Doğal afetlerin yıkıcı etkilerini bertaraf 

etmek ve bölge halkına yardım etmek amacıyla insanlar, bireysel ya da grup olarak bir araya gelerek 

faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bu bağlamda bireylerin gönüllülük esasıyla afet bölgelerine gitmeleri, 

gönüllü turizm kapsamında bir amaca hizmet ettiklerinin göstergesidir. Gönüllü turizm bir alternatif 

turizm türü olup, gönüllük esasına dayanmaktadır. Gönüllü Turizm, hem turiste hem de yerel topluma 

fayda sağlayan çift yönlü bir turizmdir. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, doğal afetlerin yıkıcı etkilerinin gönüllü turizm ile nasıl giderileceğini 

araştırmaktır.  

Yöntem: Çalışma derleme niteliğinde olup, ikincil verilerden yararlanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmanın sonucunda gönüllü turizm faaliyetlerinin doğal afetlerin zarar verdiği bölgelerin 

tekrar canlanmasına katkı sağladığı tespit edilmiştir. Ayrıca yaşanan felaketler sonucunda sağlanan 

yardımlarla destinasyon eskisi halinden daha iyi hale gelebilmektedir.  

Anahtar Kelimeler-Doğal Afet, Gönüllülük, Gönüllü Yönetimi, Gönüllü Turist, Gönüllü Turizm, 

Gönüllü Yönetimi. 

 

EVALUATING THE MITIGATION OF THE DESTRUCTIVE EFFECTS 

OF NATURAL DISASTERS IN THE FRAMEWORK OF VOLUNTEER 

TOURISM 

Abstract 

Introduction: As a consequence of natural disasters, infrastructure and superstructure, historical and 

cultural values’ destruction, as well as loss of lives and property, can be inevitable. People for the 

purpose of eliminating destructive effects of natural disasters and to assist local people, come together 

individually or as a group and carry out activities. In this context, individuals visiting disaster zones 

with the principal of volunteerism is an indication of their service to a particular objective in the 

framework of Volunteer tourism. Volunteer tourism is a type of alternative Tourism and it is base on a 

Volunteer service. Volunteer tourism is a two-way tourism that benefits both the tourist and the local 

community. 
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Aim: The purpose of this study, is to search how destructive effects of natural disasters to be mitigated 

with Volunteer tourism. 

Method: The study is in the form of compilation and taken advantage of the secondary data. 

Findings: It has been fixed at the end of the study that volunteer tourism activities contributed to 

revitalization of the regions destructed by the natural disasters. Additionally, with the aid provided as 

a result of the disasters experienced, the region can become better than before. 

Keywords-Natural Disaster, Voluntering, Volunteer Management, Volunteer Tourist, Volunteer 

Tourism, Volunteer Management. 

1. GİRİŞ  

Doğal afetler, beklenmedik anda meydan gelen ve beraberinde birçok yıkıcı etkiye neden olan 

deprem, sel, tsunami gibi felaketlerdir. Bölge üzerinde yaşanan bu felaketlerin etkilerinin giderilmesi 

bazen uzun sürebilmektedir. Birçok kaynağın yok olması ve bunun sonucunda insanların ihtiyaçlarını 

karşılamalarında zorluk yaşamaları kaçınılmaz bir durumdur. 

Yaşanan bu zor durumun ancak dışarıdan gelecek desteklerle giderilebileceğini söylemek yanlış 

olmayacaktır. Gönüllü kuruluşların destekleriyle bir araya gelen gönüllü bireyler herhangi bir maddi 

çıkar gözetmeksizin bölgeye yardım etmek amacıyla gönüllü yöneticilerin yönlendirmesi ile harekete 

geçmektedirler. Bu hareketlerin sonucunda bölgede ihtiyaç duyulan birtakım eksiklikler giderilmeye 

çalışılmaktadır. 

Doğal afetler çoğu zaman bölgeye olan turistik talep üzerinde de olumsuz etkiler bırakabilmektedir. 

Turistlerin güvenlik algıları ya da bölgenin imajının zedelenmesinden kaynaklı bölgeyi turistik amaçlı 

seyahatlerde kullanmak istememeleri söz konusu olabilmektedir. Afet ve turizm kavramları bir araya 

geldiğinde zihnimizde pek de olumlu bir algı yaratmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Afetlerin 

insanların olumsuz fikirleri, turizm ise insanların zihinlerinde olumlu fikirleri doğurduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır. 

Afetler sonucunda insanların yardım amaçlı bölgeye ziyaretleri söz konusu olabilmektedir.  Yaşanan 

felaketlerin yıkıcı etkileri bölgeye olan gönüllü turizm hareketleri ile az da olsa giderilebilmektedir. 

Kitle turizminin yıkıcı etkilerinin farkındalık uyandırması ve insanların doyum yaşamak için yeni 

arayışlara yönelmelerinin bir sonucu olarak gönüllü turizm hareketi önem kazanmıştır. İnsanların çoğu 

tatillerinin sadece bir kısmını gönüllü turizm hareketi kapsamında organize ederken bir kısmı ise 

tatillerinin hepsini bu kapsamda planlayabilmektedir. 

2. DOĞAL AFETLER 

Beklenmedik bir anda meydana gelen can ve mal kayıplarının yaşanmasına neden olan büyük 

yıkımlara afet ya da felaket denmektedir (Emekli, 2011). Türk Dil Kurumu (TDK) insan müdahalesi ile 

engellenemeyen sel, fırtına, deprem, dolu vb. gibi felaketlerin her birini doğal afet olarak 
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tanımlamaktadır (TDK, 2021). İnsanlar üzerinde fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel kayıplara neden 

olan, normal yaşamı ve insani faaliyetleri kesintiye uğratan ve gerçekleştiği bölgede yaşayan insanların 

kendi imkânları dâhilinde çözmeleri mümkün olmayan doğal, teknolojik ve insan kökenli olayların 

sonuçlarında meydana gelen olaylara afet denilmektedir (Ergünay, 2009).  

Doğal afetler; yavaş gelişen (şiddetli soğuklar, kuraklık, kıtlık vb.) ve ani gelişen doğal afetler 

(deprem, seller, su taşkınları, toprak kaymaları, kaya düşmeleri, çığ, fırtınalar, hortumlar, volkanlar, 

yangınlar vb.)  olarak iki başlık altında ele alınabilmektedir (www.afad.gov.tr). İnsanoğlunun yaşamaya 

başladığı andan itibaren var olan ve her geçen gün etki alanlarını ve hızlarını arttırarak milyonlarca 

insanın ölümüne neden olan doğal afetler başta iklim değişikliği olmak üzere birçok neden dolayı 

meydana gelmektedir (Kadıoğlu, 2011).   

Doğal afetler sonucunda bir takım etkiler meydana gelmektedir bu etkiler genellikle; “can kaybı, 

eğitim, sağlık, konut faaliyetlerindeki aksamalar, işsizlikteki artış, elektrik, su, ulaşım, iletişim gibi temel 

hizmetlere ulaşılamaması, tarım ve endüstriyel ürünlerdeki hammadde ve yiyecek kıtlığı, yeniden 

yapılanmada kamu faaliyetlerinin artışından dolayı istihdamın değişmesi, ihracattaki azalış, ithalattaki 

artış ve sonuç olarak kamu maliyesindeki açık olarak sınıflandırılabilir (www.yatirimkredi.com). 

Yukarıdaki açıklamadan hareketle doğal afetlerin yerel ekonomiler üzerinde olumsuz etkiler 

yaratabileceği, firmaların verimliliğini azaltabileceği, konut tahribatı yaratabileceği ve tüketicilerin 

yaşam standartlarını düşürebileceği sonucu elde edilmektedir (Boustan vd., 2020). Depremler, 

kasırgalar ve diğer aşırı hava olayları gibi doğal afetler, nüfuslar ve toplumlar üzerinde yıkıcı bir etkiye 

sahiptir. Dünya çapında doğal afetlerin sıklığı her geçen gün önemli ölçüde artmaktadır ve bu durum 

can kaybının ve ekonomik hasarın artmasıyla sonuçlanmaktadır (Man vd., 2018). 

Doğal afetler sonucunda ortaya çıkan bu olumsuz sonuçlar bir takım gönüllü çalışmalarla bertaraf 

edilebilmektedir. 

3. GÖNÜLLÜLÜK 

Gönüllülük kavramı; herhangi bir maddi karşılık beklemeksizin, tamamen katılımcının kendi isteği 

doğrultusunda faaliyette bulunmasıdır (Çölgeçen, 2011). TDK gönüllü kavramını; hiçbir yükümlülüğü 

olmadığı halde kendi isteği ile bir işi yapma olarak tanımlamaktadır (TDK, 2021).  

Akatay ve Yelkikalan (2007) ise gönüllülük kavramını toplumsal birlik ve beraberlik ile refahın 

sağlanması için bireylerin ve kurumların gerek tüketici- üretici olarak gerekse vatandaş olarak çevreye, 

topluma ve dünyaya karşı duyarlı bir davranış sergilemeleri olarak tanımlamaktadır. 

Gönüllülük; toplumsal sorumluluk anlayışıyla bireylerin herhangi bir çıkar gözetmeksizin bilgi, 

zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını kendi istekleriyle sivil toplum kuruluşunun amacı 

doğrultusunda kullanmalarıdır (Argüden ve Ilgaz, 2006). 

http://www.yatirimkredi.com/
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Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere; gönüllülük herhangi bir zorlama olmadan tamamen 

bireyin kendi rızası doğrultusunda toplum yararına birtakım faaliyetlere katılması eylemi olarak 

tanımlanabilmektedir. Gönüllü bireylerin bir araya gelip anlamlı bir bütün oluşturması doğru bir 

yönetim ile mümkün olabilmektedir. Gönüllülük kavramı geçmişten günümüze kadar önem arz eden 

farklı coğrafyalarda farklı şekillerde ortaya çıkan ve güçlü bir geleneğin taşıyıcısı olarak hem iyi 

durumda hem de kriz durumlarında başvurulan bir kamu politikası olarak ele alınmaktadır (Genç 

Gönüllüler, 2021). 

Süre gelen bir gelenek olan gönüllülük kavramının gelişimini ele almak gerekirse; tarihsel olarak 

gönüllülük, inanç unsurları kapsamında yardım etme amacı taşıyan olayları kapsamakta olup, örneğin 

İslamiyet inancına göre zekât ve sadaka, Hıristiyanlık ve Yahudilik inancına göre ise merhamet, 

hastalara ve yabancılara yardım etmek bir çeşit gönüllük olarak ele alınmaktadır (Özmutaf, 2010).  Bir 

başka açıdan ele alındığında ise gönüllülük kavramının II. Dünya Savaşı’ndan sonra geliştiği ileri 

sürülmekle beraber, 19. yy ’da misyonerlerin, öğretmenlerin ve doktorların yardım amaçlı seyahatlerinin 

de kavramın temelini oluşturduğu (Benson, 2011 akt. Özkul ve Birinci, 2018) öne sürülmektedir. 1919 

yılında Hollanda’da düzenlenmiş olan Uluslararası Uzlaşma Zirvesi’nde İsviçreli Pierre Ceresole I. 

Dünya Savaş’ının yaratmış olduğu yıkıcı etkilerin giderilmesi için birlikte çalışacak uluslararası bir 

gönüllüler ekibi kurmaya yönelik önerdiği fikrin de gönüllülük kavramının temelini oluşturan fikirler 

arasında olduğu söylenmektedir (Tomazos ve Butler, 2009). Bireysel ve toplu hareket fikrine dayanan 

bu kavramın istenilen amaca ulaşabilmesi için iyi bir yönetim sürecinden geçmesi gerektiği söylenebilir. 

3.1. Gönüllü Yönetimi 

Yönetim kavramı iki kişinin (Erken, 2008) belirli bir amaç doğrultusunda hedeflerini 

gerçekleştirmeleri için faaliyette bulunmasıdır. Bu tanımdan hareketle ortak hedefler nezdinde; 

belirlenmiş olan bir kitleyi örgütlemek, iş birliğini artırmak, kaliteli düzeyde sonuçlar elde etmek için 

çalışmak vb. gibi nedenlerden dolayı yönetim kavramı vazgeçilmez bir süreç olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Çölgeçen, 2011).  

Gönüllü yönetimi, klasik insan kaynakları yönetiminden güçlü bir şekilde etkilenmektedir. Klasik 

insan kaynakları yönetimi, birbirini izleyen planlama-işe alma-yönlendirme-eğitim-denetim/izleme-

tanım-ayrılma aşamalarından oluşmaktadır (Studer, 2015). Gönüllü yönetimi, her bir gönüllüyü ücretli 

işgücü ile uyumlu hale getirmek için en iyi uygulamaya odaklanmaktadır. Ayrıca gönüllü yönetimi, 

ücretli işgücü ile kıyaslandığında ayırt edici özellikleri vurgulamaktadır. Gönüllü yönetimi, bir taraftan 

gönüllüleri diğer taraftan ücretli işgücünü, kuruluşun stratejik organlarını ve diğer kurumsal paydaşları 

arasında gerçekleşen etkileşimi ele almaktadır (Studer, 2015). 

Gönüllülük kavramı kâr amacı olmayan kuruluşların yanında kamu hizmeti yürüten yerlerde de insan 

kaynaklarına ilişkin maliyetleri azaltmak gerekçesiyle ihtiyaç duyulan bir değer olup sadece gönüllüler 
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ile ilgili bir süreci değil, aynı zamanda gönüllülük faaliyetinde bulunan kuruluşun da gönüllülük 

sürecinin yönetilmesine ilişkin bir süreci de kapsamaktadır (Yanardağ ve Zubaroğlu, 2020).  

3.2. Gönüllü Yönetim Süreci 

Gönüllü yönetim süreci uygun işe uygun gönüllü seçiminin yapılmasıyla birlikte gönüllülerin sürekli 

olarak bilgilendirilmelerini, görev tanımlarının yapılmasını, ilgili sosyal konuda etkin ve sürdürülebilir 

çözümler geliştirilmesini, hem organizasyon hem de gönüllü için daha net bir süreç elde edilmesini, 

gönüllüler arasında eşit ve profesyonel hizmet dağılımı yapılması ve yapılan faaliyetlere yönelik 

gönüllülerin motive edilmesine odaklanan bir süreçtir (Güngör, 2006). Gönüllü yönetim sürecine ilişkin 

aşamalar aşağıdaki gibi ele alınmaktadır (Çölgeçen, 2011); 

 Göreve ilişkin tanımların belirlenmesi ve yapılması, 

 Gönüllülere ulaşma, 

 Gönüllüleri seçme ve görevlendirme, 

 Gönüllülerin oryantasyonunun sağlanması, 

 Gönüllülerin kurum içi eğitimlerinin sağlanması, 

 Motivasyon, performans değerlendirme ve ödüllendirme ile ilgili çalışmaların yapılmasıdır. 

Yukarıdaki aşamaların gerçekleşebilmesi için karşılık beklemeksizin hizmet grubunda yer alacak 

gönüllüleri yönetecek, gönüllü bir yöneticiye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Geçmişte sivil toplum kuruluşları çok sayıda gönüllüsü olmayan kuruluşlar olup, gönüllüler daha 

çok gönül bağı ile profesyonel olmayan bir gönüllülük sürecinin içerisinde yer almaktaydı. Günümüzde 

ise sivil toplum kuruluşlarının sayılarının artması ve kurumsallaşması ile birlikte geçmişteki profesyonel 

olmayan halinden sıyrılarak formal bir yapı halini almış olup profesyonel anlamda insan kaynakları 

yönetimini gerekli kılmıştır (Güngör,2016). Profesyonel bir gönüllü yönetiminde görev tanımlarının çok 

iyi yapılması gerekmektedir.  İyi yapılmamış bir görev tanımlaması gönüllüler için kafa karışıklığı 

yaratmanın yanında, yapılacak işin de verimliliğini düşürebilmekte ve motivasyon düşürücü bir etki de 

yaratabilmektedir (Güngör, 2016). 

Gönüllü yönetimi, profesyonel bir şirket yönetimi ile kıyaslandığında daha zor olduğu 

söylenebilmektedir (Temelli, 2021) çünkü gönüllü yöneticiler herhangi bir karşılık beklemeden 

emeğinden ve zamanından fedakârlık yapan kişileri yönetmektedirler. Bu duruma ilişkin pozitif ve 

negatif yönler söz konusudur (Temelli, 2021): pozitif yönler bireyler gönüllü olduğu için herhangi bir 

zorlamanın söz konusu olmaması ve böyle olunca da bireyin heyecan ve istekle çalışmasıdır. Ayrıca 

bürokratik yönetimin getirdiği katı yönetim olmadığı için daha verimli sonuçlar çoğu zaman elde 

edilebilmektedir. Bu duruma ilişkin negatif yönler ise yapılan işler herhangi bir ücret ya da terfi durumu 

olmadan tamamen gönüllülüğe dayalı olduğu için bireyler herhangi bir olumsuz durum ile 
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karşılaştıklarında gönüllülüğü bırakabilmektedirler. Bireylerin bu duruma ilişkin sebep göstermeleri 

zorunlu değildir. Bundan dolayı gönüllü yönetimi, özel sektör yönetimi ile kıyaslandığında daha hassas 

bir noktadadır. Gönüllü olarak bir araya gelen insanların faaliyetleri turizm bağlamında da 

değerlendirilmektedir.  

4. GÖNÜLLÜ TURİZM KAVRAMI 

Tatil programlarını ihtiyacı olan insanlara yardım etmek, onların içinde bulundukları zor durumdaki 

yüklerini hafifletmek, belirli ortamların yeniden canlanmasına ve tahrip edilen yerlerin restore 

edilmesine katkı sağlamak amacıyla organize eden kişilere gönüllü turist (Wearing, 2001 akt. Özkul ve 

Birinci, 2018) yapmış oldukları faaliyete ise gönüllü turizm denmektedir (Lo ve Lee, 2011). Gönüllü 

turizm, gönüllülük ve turizmin bir kombinasyonunu temsil etmekte olup, genellikle, bir yolcunun belirli 

bir destinasyona gönüllü hizmetler sunmak için zamanının bir kısmını ayırdığı bir seyahat deneyimini 

içermektedir (Bakker ve Lamoureux, 2008). 

Gönüllü turizm faaliyeti, günlük iş hayatının telaşesinden kurtulma ve boş zaman değerlendirme gibi 

nedenlerin yanında iç huzuru sağlama ve tatmin duygusuna erişme gibi amaçlarla gerçekleştirilen turizm 

çeşididir (Akoğlan Kozak ve Türktarhan, 2012).  

Tarınç ve Kılınç’ın (2019) yapmış oldukları çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre 

insanların gönüllü turizme katılmalarında etkili olan motivasyonlar kendini geliştirme, fedakârlık, 

özerklik ve ilişki, değerlerdir. 

Gönüllü turizmin amacı, toplum gelişimine, bilimsel araştırmaya veya ekolojik restorasyona 

yardımcı olabilecek sürdürülebilir alternatif seyahat sağlamaktır (Wearing 2004). Uluslararası 

gönüllüler; inşaat projeleri (okul, klinik veya tuvalet inşaatı gibi), halk sağlığı kampanyaları, İngilizce 

öğretimi, kadınlar ve gençler için sosyal hizmetler, sürdürülebilir tarım, çevre eğitimi, ağaçlandırma ve 

habitat koruması gibi çok çeşitli işler üstlenmektedirler (Keese, 2011). 

Felaketlerin yarattığı olumsuzlukların ancak birlik ve beraberlikle giderilebileceği gerçeği, insanların 

gönüllü turizm faaliyetlerine yönlenmesini sağlamıştır.  

4.1. Gönüllü Turizmin Gelişimi 

Gönüllü turizm, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan birçok ülkede turizm endüstrisinin genişleyen 

bir sektörüdür (Young, 2008). 11 Eylül olayından ve Endonezya Tsunamisinden sonra gezginler gönüllü 

turizm hakkında düşünmeye başlamışlardır ve devamında gönüllülüğü içeren tatil fırsatlarının daha fazla 

farkına varmışlardır (Wearing ve McGejee, 2013). 

Gönüllü turizm gelişimi (Wearing ve McGejee, 2013) esas olarak İngiliz ve Avrupa fenomeni olarak 

ortaya çıkmıştır (Grand Tour'un bir yan ürünü olarak), ardından Avustralya ve Amerika Birleşik 

Devletleri de dâhil olmak üzere bir dizi ülkeye yayılmış ve devamında ise Asyalı ve Afrikalı katılımcıları 

da kapsayacak şekilde büyümeye başlamıştır. Yapılan bir başka çalışmada ise, gönüllü turizm 
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sektöründe 1990 yılından bu yana önemli bir büyümenin gerçekleştiğini iddia edilmekte dünya çapında 

her yıl 1,6 milyon insanın gönüllü turizm projelerine katıldığı söylenmektedir. 2021 yılının en fazla 

ziyaret edilen 10 gönüllü turizm destinasyonu (www.volunteeringsolutions.com); Tayland, Hindistan, 

Peru, Güney Afrika, Nepal, Kamboçya, Kosta Rika, Tanzanya, Kenya, Vietnam’dır. 

Brown and Morrison’a (2003) göre gönüllü turizme katılan iki tür gönüllü turist profili 

bulunmaktadır ve bunlar tatillerinin çoğunu veya tamamını gönüllü olarak geçirmeye istekli gönüllü 

turistler ve tatillerinin sadece bir kısmını gönüllü çalışmaya ayıran gönüllü turistlerdir. İnsanları gönüllü 

turizme teşvik etmek amacıyla dünyanın birçok yerinde çeşitli kuruluşlar oluşturulmuştur. Bu kuruluşlar 

aşağıdaki tabloda ele alınmıştır. 

Tablo 1. Gönüllü Turizme Teşvik Amacıyla Kurulan Bazı Kuruluşlar 

Kuruluşun İsmi Merkezi İnternet Adresi 

Faaliyet Gösterilen 

Destinasyon 

Gerçekleştirilen 

Faaliyetler 

Canada World 

Youth Kanada 

http://canadaworldyouth. 

cwy-jcm.com/ 

Avustralya’nın bazı 

bölgeleri, Mali 

Yaşam şartlarının ve kaın 

haklarının iyileştirilmesi 

Kadınların toplumun 

kalkınmasında rol 

almasının sağlanması, 

Inter Cultural 

Youth 

Exchange İngiltere http://www.icye.org.uk/ 

Uganda, Bolivya 

Meksika, Honduras, 

Brezilya 

İnsan hakları ve kadın 

hakları konusunda eğitim 

vermek HIV ve AIDS’ ten 

korunma yöntemleri 

hakkında bilgi vermek 

International 

Cultural 

Youth 

Exchange Almanya http://www.icye.org/ 

Kolombiya, 

Hindistan, Gana, 

Kenya, Kosta Rika, 

Meksika 

Sokak çocuklarını topluma 

kazandırmak AIDS 

hakkında gençleri 

bilgilendirmek Çevre 

koruma eğitimleri vermek 

Religous Youth 

Services 

 ABD 

http://www.religiousyout 

hservice.org/ 

 

Hindistan, Nepal,  

Sri Lanka, Baltık 

Ülkeleri 

 

İlkokul inşa etmek, evsizler 

için barınak yapımı 

 

Students 

Partnership 

Worldwide İngiltere www.spw.org 

Uganda, Tanzanya, 

Güney Afrika, 

Nepal, Hindistan 

Çevre koruması ile ilgili 

yerel halkı bilgilendirmek, 

tıbbi destek sağlamak, 

hijyen konusunda gençleri 

bilgilendirmek 

Suas Educational 

Development İrlanda www.suas.ie Hindistan, Kenya 

Kadın haklarının 

korunması, ilkokul inşası 

World Teach ABD www.worldteach.org 

Kosta Rika, Kolombiya, 

Panama, Tanzanya, 

Ekvador 

İngilizce öğretmek, 

öğrencilere matematik ve 

fen bilimleri öğretmek, 

evsizlere barınak yapımı 

Working Abroad 

 ABD 

www.workingabroad.com 

 

 

 

Karayipler, 

Nambiya, 

Botsvana, Peru, 

Kosta Rika, Brezilya, 

Kenya, 

Hindistan 

 

Deniz kaplumbağalarının, 

çöl fillerinin, çitaların, 

Watamu kaplumbağasının, 

Amazon havzasının, 

yağmur ormanlarının 

korunması 
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World Youth 

International Avustralya 

http://www.worldyouth.o 

rg.au/ 

Nepal, 

 Kenya, 

 Peru, 

Kamboçya 

Okul inşası, sokak 

çocukları için barınma 

evleri yapılması 

Volunteer Action 

for Peace 

Belçika http://www.vap.org.uk/ Bolivya, Ekvador, 

İtalya, Türkiye, Hong 

Kong, Rusya, Tanzanya, 

Tayland 

Bitki örtüsünü korumak, 

İngilizce öğretmek, 

gençlere liderlik yeteneği 

kazandırmak, tarımda 

iyileştirmeler yapmak 

yağmur ormanlarını 

korumak, 

Youth Challenge 

International 

Kanada www.yci.org Kosta Rika, Gana, 

Guatemala, Guyana, 

Nikaragua, Tanzanya, 

Uganda 

AIDS ve korunma yolları 

ile ilgili bilgi vermek, tıbbi 

yardım sağlamak, kahve ve 

süt üretimi ile ilgili 

bilgilendirmek  

Youth with a 

Mission 

ABD www.ywam.org Asya, Orta doğu, 

Afrika, Pasifik, 

Amerika 

AIDS ve korunma yolları 

hakkında bilgi vermek, 

kadın haklarının korunması, 

sokak çocuklarına yardım 

etmek, çocuklara eğitim 

vermek 

Kaynak: Akoğlan Kozak ve Türktarhan, 2012. 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi Dünya’nın birçok yerinde gönüllü turizme teşvik amaçlı 

kuruluşlar bulunmaktadır. Türkiye’de gönüllü turizm faaliyetlerini düzenleyen kuruluşlar ise; Türk 

Kızılayı, AIESEC Türkiye, Türkiye Eğitim Vakfı (TEV), Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma 

ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türkiye Eğitim 

Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Greenpeace Türkiye, Köy Okulları Değişim Ağı (KODA, Sosyalben 

Akademi’dir (Tarınç, 2020). 

Bu kuruluşların planlamaları ya da bireysel planlamalar sonucunda gönüllü turizme katılan insanların 

faaliyetleri sonucunda gittikleri destinasyonda birtakım etkiler yarattıkları görülmektedir. 

4.2. Gönüllü Turizmin Etkileri 

Gönüllü turizmi, toplumların sahip olduğu önyargıları azaltan ve farklı bir perspektiften bakılmasını 

sağlayan, sadece turistin değil ev sahibi bölgenin de olumlu yönde değişmesini ve gelişmesini sağlayan 

bir turizm çeşididir (Akoğlan Kozak ve Türktarhan, 2010). Gönüllü turizmin faydalarına ilişkin 

maddeler aşağıdaki gibi ele alınabilinir (Tarçın ve Kılınç, 2019).  

 Finanse edilmesi kolay olmayan alt yapının, tarihi eserlerin ve alanların korunması gibi 

faaliyetlerin sağlanması, 

 Çevresel birtakım faydaların sağlanması (türlerin ve habitatların korunması, çevre yönetimi 

gibi), 

 Gönüllü turist aracılığıyla eğitim ve sağlık alanındaki faaliyetlerle sosyal gelişime fayda 

sağlanması, 
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 Toplumun güçlendirilmesiyle birlikte artan farkındalık ve anlayışla bir takım politik 

faydaların sağlanması, 

 Beşeri sermayenin geliştirilmesi (beceri ve uygulama edinimi aracılığıyla), 

 Yerel toplulukların etkinliklere ev sahipliği yapmalarıyla yerel ve kültürel çevrenin 

tanınmasına ilişkin faydaların sağlanması,  

 Bununla beraber gönüllü turizm faaliyetlerine katılan bireyler üzerinde gönüllülük 

faaliyetlerinin yüksek yaşam memnuniyeti arttırdığı ve depresyonun azalttığı gibi faydaları 

bulunmaktadır. 

Gönüllü turizm faaliyetlerinin yukarıda sıralanan olumlu etkilerinin yanında bir takım olumsuz 

etkileri de söz konusu olabilmektedir (McGehee ve Andereck, 2008); 

 Gönüllü turizm faaliyetlerinde bulunan bölgedeki insanların gönüllü toplulukları bir 

ekonomik destek sağlayıcı olarak görmesi ve güvenmesi sonucuna bağlı olarak bu durum 

bölge insanında bağımlılık oluşturabilmektedir. 

 Gönüllü turizm hareketine katılan gönüllü turistlerin bölge hakkında önceden 

bilgilendirilmemesi sonucunda gönüllü turistlerin birtakım davranışları sonucunda yerel 

kültür olumsuz şekilde etkilenebilmektedir. 

 Bölgeye olacak yoğun ziyaretlerin sonucuna bağlı olarak bölgenin taşıma kapasitesi 

aşılabilmekte ve dolayısıyla bunun bir sonucu olarak bir takım çevresel zararlar meydana 

gelebilmektedir. 

 Yerel halkın gönüllü turizm faaliyetleri kapsamında aldıkları yardımlar onurlarını 

zedeleyebilmektedir ve bu durumun bir sonucu olarak onur ve benlik sorunları ortaya 

çıkabilmektedir. 

Hasarlı bölgeye yardım amacı taşıyan gönüllü turizm faaliyetleri sırasında gönüllülerin ya da gönüllü 

turizm faaliyetlerini organize eden kuruluşların, faaliyette bulundukları bölgede oluşabilecek 

olumsuzlukları düşünerek hareket etmeleri bölgenin geleceği açısından önem arz etmektedir. 

5. DOĞAL AFETLERİN YIKICI ETKİLERİNİN GÖNÜLLÜ TURİZMİ İLE GİDERİLMESİ  

Doğal felaketler açısından riskli bölgelerde turizmin geliştirilemeyeceğine yönelik bir önyargının 

varlığı, doğru değildir. Doğal felaketler önceden bilinmesi mümkün olamayabilmektedir fakat risk 

altında olan yerler bellidir. Dolayısıyla insanlar doğal felaketlerle birlikte yaşamayı öğrenmeli, onunla 

mücadele etmelidir. Örneğin, depreme dayanıklı yatırım ve tesisler yapmak, yapı denetimlerini artırmak, 

turizm için olduğu kadar hem ülkelerin ekonomisi hem de insanlarının can ve mal kayıplarını 

engellemek için kaçınılmazdır (Emekli, 2011). 
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Doğal veya insan yapımı bir felaketten sonra, birçok insan etkilenenlere yardım etmek için fırsatlar 

aramaktadırlar. Gönüllü turizm, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve etkilenen bölgeye önemli 

ekonomik gelir sağlamak için bir çıkış noktası olmaktadır (Bakker ve Lamoureux, 2008). Bu duruma 

ilişkin bazı örnekler (Bakker ve Lamoureux, 2008); 2004 yılında, Güneydoğu Asya'daki 250.000'den 

fazla insanın ölümüne neden olan tsunamiden sonra, CARE and Save the Children gibi kuruluşlar, hasar 

görmüş bölgelere seyahat etmek isteyen gönüllülere yardım etmiştir (Bakker ve Lamoureux, 2008). 

2005 yılında New Orleans ve çevresi Katrina Kasırgası ile harap olmuş, kısa sürede yüzlerce gönüllü 

fırtınadan etkilenen hem insanlara hem de hayvanlara yardım etmek için gönüllü çalışmalar yapılmıştır. 

Turizm, doğal afetler ve insan elinden çıkan felaketlere karşı savunmasız bir yapıdadır. Bir bölgede 

yaşanan felaketlerin sonucunda turistlerin o bölgeye olan seyahat planlarını değiştirme gibi durumları 

söz konusu olabilmektedir ve bu duruma ilişkin nedenler aşağıdaki gibi ele alınabilmektedir (Rosello, 

Becken ve Gallego, 2020); 

 İlki, bölgenin turizm aktivitelerini gerçekleştiremeyecek kadar felaketten hasar görmesi, 

 İkincisi, turistlerin bölgeyi riskli görmeleri yani kendilerini güvende hissetmemeleri, 

 Üçüncüsü, ikinci nedenle bağlantılı olarak hem turistlerin kendilerini güvende 

hissetmemeleri hem de felaket bölgesine turistik gezide bulunulmasını etik bulmamaları 

nedeniyle afet bölgeleri turistik gezi için tercih edilmemektedir. 

Doğal güçler ve turizm, dünya ekonomisi üzerinde bugün olduğu gibi gelecekte de önemli bir role 

sahip olacaktır (Beatie, 1992).  Doğal afet ve turizm aynı cümlede kullanıldığında birbirinden tamamen 

farklı görüntüleri çağrıştırdıklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Turizmden bahsederken aklımıza 

olumlu imgeler gelirken, doğal afetlerden bahsederken aklımıza olumsuz imgeler gelmektedir. Bu 

sebepten dolayı birçok insan için doğal afetlerden etkilenen bölgeler ideal tatil bölgesi olarak 

görülmemektedir. Bazı koşullarda doğal afetlerin yıkıcı etkileri turizm için çekicilik etkisi 

yaratabilmektedir (Beatie, 1992). 

Turistlerin doğal afetler karşısındaki tepkilerini ölçmek için 2011 yılında Avustralya’nın Queensland 

eyaletinde gerçekleşen sel felaketi sonrasında turistlere bölgeye turistik faaliyette bulunup 

bulunmayacağına ilişkin sorular sorulan bir çalışma yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda (Walters: 2011); 

yaşanan doğal afet sonucunda bölgeyi ziyaret etmek istemeyenlerin sebep olarak bölge imajının kötü 

olduğunu öne sürmüşlerdir. Bölgeyi ziyaret etmek isteyenlerin ise iki farklı motivasyon faktörünü öne 

sürdükleri görülmüştür. Bunlardan ilki belgede yaşanan felaket sonucunda oluşan duruma olan merak, 

ikincisi ise bölgeye bir şekilde yardım edebilme hissinin olduğu görülmüştür. 

Genç’in (2018) yaptığı çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre ise; doğal afetler insanların 

yaşamları üzerinde uzun süreli etkiler yaratabilir ve bunun bir sonucu olarak, iş gücü azalması ve turizm 

tesislerinin zarar görmesi ya da kötü kriz yönetimi ve destinasyon imajının zedelenmesi nedeniyle 
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turizm sektörü olumsuz etkilenebilmektedir. Bununla birlikte, turistik destinasyonlar, iyi organize 

edilmiş bir kriz yönetimi ile bölgeye yönelik toplum desteğini artırarak, doğal afet krizini gelecekte 

bölgede yatırım için bir fırsata dönüştürebilir. Bu nedenle afet yönetimi, pek çok turistik destinasyon 

için önemli bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır çünkü bir doğal afetin tam olarak ne zaman 

olacağını ve ne ölçüde etkili olacağını söylemek imkansızdır. 

Doğal afetler sonucunda oluşan yıkıcı etkilere seyirci kalmak yerine o bölgede yaşayan insanların 

hayatlarını devam ettirebilmeleri için sivil toplum kuruluşları birçok organizasyon düzenleyerek 

bölgeye yardım götürmektedir. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olan bu davranışın sonucunda 

birçok insanın ihtiyaçları gideriliyor bununla birlikte bölgeye birtakım alt-üst yapı konusunda 

desteklerde bulunuluyor.  Gönüllü kuruluşların bu faaliyetleri bir örgütlenme ışığında 

gerçekleşmektedir. Bölgeye yardım etmek isteyen insanların bir gönüllü yönetici desteğinde bir araya 

gelmesi ve görev dağılımlarının yapılması ile başlamaktadır. Bu gönüllü yönetimi altında toplanan 

insanlar bölgeye birçok anlamda yardım sağlayabilmektedir. 

Gönüllü turizm faaliyetleri sürdürülebilir turizm ilkelerine bağlı olarak yerine getirilmelidir. Planlı 

ve sürdürülebilir turizm ilkelerine bağlı olarak yerine getirilmeyen gönüllü turizm faaliyetleri 

olumsuzluklar yaratabilmektedir (Özkul ve Birinci, 2018). 

Türkiye'de gönüllülük faaliyetlerine ilişkin farkındalık oluşması ve bu faaliyetlerin yaygınlaşması 

bazı ülkelerle benzerlik göstermektedir (Genç Gönüllüler, 2021) “Dünya’da 1985 Meksika depremi, 

1990 Peru depremi, 1995 Japonya Kobe depremi sırasında ve sonrasında bu depremlerin gerçeklestigi 

ülkelerde olusan gönüllülük bilinci ve STK’ların öneminin anlasılması Türkiye’de bilhassa 17 Ağustos 

1999 Marmara depremi sonrasında gerçeklesmistir”. Marmara Depremi sonrasında gönüllülerin 

yaptıkları hayati müdahaleler, gönüllülügün ve sivil toplum kuruluşlarının görünürlüğüne öneminin 

anlaşılması ve geliştirilmesi gerektigi düsüncesine yol açmıştır. 

Doğal afetler sonucunda meydana gelen olumsuzluklar sonucunda insanların duyarlıklarının bir 

göstergesi olarak bölgeye yardım götürme isteği sonucunda bölgeye yönelik gönüllü turizm hareketi 

başlamaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

1919 yılında Uluslararası Uzlaşma Zirvesi’nde I. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerini gidermek 

amacıyla uluslararası gönüllü bir ekibin kurulmasına yönelik Pierre Ceresole tarafından ortaya atılan 

fikir, 19.yy’da misyoner, doktor ve öğretmenlerin ihtiyacı olan insanlara yardım için yaptıkları 

seyahatler, gönüllülük kavramının çok eskiler dayandığını gösteren birkaç örnektir.  

Asıl gönüllüğün II. Dünya Savaşı’ndan sonra geliştiğine yönelik görüşlere, yapılan literatür 

taramasında ulaşılmıştır. Bununla beraber insanların inançları gereği yapmış oldukları faaliyetlerin de 

gönüllülük bağlamında ele alındığı görülmüştür. 
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Dünyanın birçok yerinde çeşitli kuruluşlar gönüllü turizm hareketi için faaliyetler düzenlemektedir. 

Bu faaliyetler; bölge halkının AIDS’ten korunması için bilgilendirme, kadın haklarının korunması, bitki 

örtüsünü korumak, dil öğretmek, okul inşa etmek, evsizlere ev inşa etmektir. 

Bunlarla beraber dünya üzerinde gerek iklim değişikleri gerekse başka sebeplerden kaynaklı olarak 

her geçen gün deprem, sel, tsunami vb. gibi birçok doğal afetin etkisi artarak devam etmektedir.  

Geçmişten günümüze etkisi azalmadan devam eden bu felaketlerle yaşamak insanoğlunun 

kaçınamayacağı bir gerçeklik haline gelmiştir. Bu gerçeklikten kaçınılamayacağı için önlem almak ve 

tehditleri doğru yöneterek en az zararla hayatın devamlılığını sağlamak bir zorunluluktur. 

 Turizm gibi ülkeler için vazgeçilmez olan döviz getirici faaliyetler, çoğu zaman yaşanan doğal 

afetler sonucunda durma noktasına gelebilmektedir. Doğal afetler sonucunda bölgeye ilişkin güvenlik 

kaygısı, turistik tesislerin zarar görmesi veya yok olması bölgeye ilişkin var olan turizm talebini olumsuz 

etkileyebilmektedir. Bazen ise yaşanan felaketler toplumların kaderlerinin yönünü değiştirmede önemli 

rollere sahip olabilmektedir.  

Doğal afetler sonucunda birçok insan can ve mal kaybı yaşamaktadır. Bununla beraber insanları 

geçimlerini sağladıkları işlerini kaybedebilmekte, tesisler, işyerleri ve bölgede birçok tarihi değer tahrip 

olabilmektedir. Bölgenin yaşamış olduğu bu travmaların giderilmesi bölgeye yapılacak yardımlara 

sağlanabilmektedir. Gönüllü kuruluşların gönüllü insanların yönetiminde bir araya gelerek bölgeye 

ilişkin yapmış oldukları gönüllü ziyaretler bölge halkına yardımcı olmaktadır. İnsanların gerçekleştirmiş 

oldukları bu gönüllü turistik seyahatlerle bölgede oluşan yıkıcı etkileri büyük oranda gidermektedir. 

Örneğin dünyada; 1985 Meksika depremi, 1990 Peru depremi, 1995 Japonya Kobe depremi, 2011 

Avustralya Oueessland’da gerçekleşen sel felaketi, Türkiye’de 1999 Kocaeli depremi, 2011 Van 

depremi gibi felaketler sonucunda gönüllüler bölgelere giderek yardımda bulunmuşlardır.  

Gönüllü turizm faaliyetlerine katılan bireyler üzerinde gönüllülük faaliyetlerinin yüksek yaşam 

memnuniyeti arttırdığı ve depresyonun azalttığı gibi takım faydaları bulunmaktadır. Buradan da 

anlaşılacağı üzere gönüllü turizmin yerel halka yardım etmenin yanında katılımcıda da birtakım 

doyumlar oluşturmaktadır. 

Üniversitelerde oluşan gönüllü toplulukların bu konular hakkında bilgilendirilip yönlendirilmesi 

faaliyete ilişkin olumlu sonuçların elde edilmesini sağlayabilmektedir. Örneğin, 2011 yılında Van’da 

gerçekleşen deprem sonucunda bölge halkının ihtiyaçlarını gidermek amacıyla üniversitelerdeki gönüllü 

kuruluşlar gönüllü yönetici ya da yöneticiler eşliğinde organize olup bölge için yardım toplayıp, bölgeye 

ziyaretlerde etmeleri sonucunda bölge halkının birtakım eksiklikleri giderilmiştir. Gönüllü yönetim 

bağlamında gönüllü turizm hareketi ile afet bölgelerine birçok alanda yardımlar ulaştırmaktadır. 

Gönüllü turizm faaliyetleri ile ilgili sorumlu birimlerin tanıtıcı, bilgilendirici ve özendirici çalışmalar 

yapmaları, bir alternatif turizm olan gönüllü turizme yönelik talebin arttırabilir. 
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Gönüllü turizm faaliyetlerine katılan ve organize eden bireylerin amaçlarına ulaşıp ulaşmadıkları 

konusunda takip ve çalışmaların yapılmasının bu turizm faaliyetinin sürdürülebilirliğine etki edebilir. 

Son olarak gönüllü turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği bölgedeki turizm akışı takip edilerek olası 

taşıma kapasitesini aşma ve bölgede oluşacak tahribatların öngörülerek engellenmesi hem yerel halk 

hem de bölgenin sürdürülebilirliği için önem arz etmektedir. 
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 HELAL TURİZM PAZARI TALEP ANALİZİ: MÜŞTERİ 

BEKLENTİLERİ VE ŞİKAYETLERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR 

İNCELEMESİ 

Meliha Sena YILDIRGAN1, Prof. Dr. Orhan BATMAN2 

Özet 

Türkiye’de helal turizme işletmeciler ve pazarlamacılar son yıllarda sıcak bakmaya başlamıştır. Bunun 

sebebi iştah kabartan bir pazar payının olmasıdır. Helal ve turizm kavramlarının iki farklı kavram 

olduğunun ve her birinin etimolojik incelemesinin yapılmasıyla anlamlı bir kavram birleştirilmesinin 

yapılabileceği literatürde ifade edilmiştir. Burada esas olan bu olay ve ilişkilerin helal çerçevede 

yapılmasıdır. Bu çalışmanın amacı; Helal turizm pazarı açısından talep analizi yapılarak helal konseptli 

turizm işletmelerini tercih eden misafirlerin beklentilerini, şikayetlerini ve helal turizme katılan ‘helale 

duyarlı turistin’ özelliklerini, sorunlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın özgün değeri ise 

helal turizm pazarındaki müşteri beklenti ve şikayetleri bakımından literatürün sentezlenerek ortaya 

koyulmasıdır. Helal turizme katılan turist tipinin klasik otellerde konaklayan diğer müşterilere göre 

beklentileri oldukça farklıdır. Bundan dolayı bu turist tipinin sahip olduğu özelliklerin, beklentilerin ve 

şikayetlerin irdelenmesi araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Araştırma nitel olarak 

tasarlanmıştır ve doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında helal 

turizm konseptinde hizmet sunan işletmelerin helal ve turizm kavramını tam anlamıyla 

sentezleyemedikleri müşterilerin yapmış oldukları şikayetlerden anlaşılmıştır. Fakat beklentilerin 

karşılanamaması sadece helal konseptli otellerden kaynaklı değildir. Misafirlerin de helali tam olarak 

anlayamadığı, ne istediğini bilmediği durumlar söz konusudur. Burada beklentilerin karşılanamaması 

tek taraflı değildir sonucu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler-Helal Turizm, Helal Turizm Pazarı, Helale Duyarlı Turist, Müşteri Beklentileri ve 

Şikayetleri. 

HALAL TOURISM MARKET DEMAND ANALYSIS: A 

LITERATURE REVIEW ON CUSTOMER EXPECTATIONS AND 

COMPLAINTS 

Abstract  

Halal tourism operators in Turkey and marketers began to look hot in recent years. This is because it 

has an appetizing market share. It is stated in the literature that the concepts of halal and tourism are 

two different concepts and that a meaningful concept can be combined by etymological examination of 

each. We can say that the main thing here is that these events and relationships are done in a halal 

framework. The aim of this study is; It is aimed to reveal the expectations, complaints of the guests who 
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prefer halal concept tourism businesses and the characteristics and problems of the "halal-sensitive 

tourist" participating in halal tourism by conducting demand analysis in terms of the halal tourism 

market. The original value of the research is the synthesis of the literature in terms of customer 

expectations and complaints in the halal tourism market. Expectations of the tourist type participating 

in halal tourism are quite different compared to other customers staying in classical hotels. Therefore, 

examining the characteristics, expectations and complaints of this tourist type reveals the importance 

of the research. The research was designed qualitatively and document analysis method was used. 

Considering the results of the research, it was understood from the complaints made by the customers 

that the businesses providing services in the concept of halal tourism could not fully synthesize the 

concept of halal and tourism. However, failure to meet expectations is not only due to halal concept 

hotels. There are situations where the guests do not fully understand the halal and do not know what 

they want. Here, the result has emerged that failure to meet expectations is not one-sided. 

Keywords-Halal Tourism, Halal Tourism Market, Halal Sensitive Tourist, Customer Expectations and 

Complaints. 

1. GİRİŞ 

Turizm endüstrisi hem dünyada hem de Türkiye’de hızlı gelişen ve büyüme kat eden endüstrilerden 

birisidir. Turizm endüstrisinde gün geçtikçe yeni bir hizmet türü ve hizmet süreci meydana gelmektedir. 

Dolayısıyla turizm endüstrisi için çok kapsamlı bir endüstridir diyebiliriz. Turizm endüstrisinde birçok 

faktör vardır ve bu faktörlerin içerisinde temel faktörlerinden birisi yani öznesi insandır ve insanların 

(müşterilerin) istek ve ihtiyaçları sonsuzdur. ‘’Modern pazarlamanın isteği, müşterilerin tatmininin 

sağlanmasıdır. Tüketicilerin tatmin edilebilmeleri; tüketici istekleri ve bunlara uygun mal ve hizmetlerin 

pazara arz edilmesi ile mümkündür’’ (Durmaz, 2006: 255). Sonsuz olan ve her bir birey için değişkenlik 

gösteren bu istek ve ihtiyaçların tatmin edilmesi hususunda da turizm endüstrisinde her an yeni bir 

hizmet türü meydana gelmesi kaçınılmazdır. Son yıllarda, dini hassasiyeti yüksek Müslümanlar için 

helal ürüne, hizmet ve süreçlere ilişkin olarak dünyada gelişen talep artmaktadır. Artık, helal ürün ve 

hizmet talebine sahip olan bireyleri her sektörde görmek mümkündür ve bu bireylerin en yoğun olarak 

talepte bulundukları alan turizm endüstrisidir. Böylece, “Helal Anlayış” olarak da adlandırılan ve İslami 

kurallara uygun ürün ve hizmet üretilmesi konseptinde turizm işletmeleri diğer işletmeler arasında en 

ön sırada yer almaktadır. Dini inançları yüksek olan Müslüman misafirlerin istek ve ihtiyaçlarını tam 

anlamı ile sağlamak ve işletmeye sadık müşteriler oluşturmak için otellerin konseptlerini helal konseptli 

otellere dönüştürmeleri ve bu konsepte uygun olarak ürün, hizmet ve süreçleri müşterilerine sunmaları 

müşterilerin tatmin olması hususunda son derece önem arz etmektedir. Helal konseptli otelleri diğer 

otellerden ayıran özellikleri, sundukları hizmetleri ve bu hizmetleri sunuş şekilleri olduğundan diğer 

otellerden farklılaşmaktadırlar. Ancak, sunulan hizmet, ya da sunulan hizmeti müşterilere iletme 

yöntemleri ne kadar farklı olsa da hizmet sektöründe geçerli olan “Müşteri sadakati yaratmak rekabet 

avantajı sağlar, sürdürülebilirliği ve karlılığı arttırır” temel sloganı helal konseptli oteller için de 
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geçerlidir. Bundan dolayı helal konseptli otellerin de diğer oteller gibi sektörde rekabet gücü elde 

edebilmeleri için, müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmeleri gerekir ve müşterilerinden gelen 

şikayetleri göz önüne alarak şikâyet yönetimi oluşturmaları son derece önemlidir (Batman ve Arpacı, 

2015).  

Çalışmada, helal turizm pazarı açısından talep analizi yapılarak helal konseptli turizm işletmelerini 

tercih eden misafirlerin beklentilerini, şikayetlerini ve helal turizme katılan ‘helale duyarlı turistin’ 

özelliklerini, sorunlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Mevcut çalışmanın birinci bölümünde turizm, 

turizm talebi kavramı ve özelliklerinden, ikinci bölümünde helal turizm, helale duyarlı turist, helal 

konseptli otel kavramlarından bahsedilerek literatürde yer alan çeşitli araştırmalardan yola çıkarak helal 

turizm pazarındaki turistin helal konseptli otellerden beklentileri ve şikayetlerinin ne yönde olduğu talep 

analizi yapılarak ele alınmıştır.  

2.  ÖNCÜL ÇALIŞMALAR 

Helal turist beklentileri ve şikayetleri üzerine literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Boğan ve 

Arıca (2019)’un yapmış olduğu çalışmada, Müslüman-dostu otel işletmeleri müşterilerinin helal-

konsepte dair duydukları memnuniyet ve şikâyetler incelenmiştir. Çalışma sahası olarak Alanya 

bölgesinde faaliyet gösteren Müslüman-dostu otel işletmeleri seçilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 

Müslüman-dostu otel işletmelerinde helalliğe ilişkin memnuniyetler; otelin fiziksel yapısı, giyim, 

mahremiyet, güvenlik ve gizlilik, ibadet araçları, olanakları ve hizmetleri, oteldeki helal konsept, ortam 

ve hizmetler ve israf ve çevre koruma faktörlerinden oluşmaktadır. Öte yandan turistlerin şikâyetine 

konu olan hususların; otelin fiziksel yapısı, kuralların yetersizliği, mahremiyet, güvenlik ve gizlilik, 

ibadet araçları, olanakları ve hizmetleri, İslami içeriklerin yetersizliği ve hassasiyetler, oteldeki yönetim, 

yapı ve hizmetlerin temsil ettiği konseptle uyumsuzluğu ve israf ve çevrenin korunmaması 

faktörlerinden oluştuğu belirlenmiştir. Akyurt’un (2020) muhafazakâr turistler açısından İslami otel 

seçim kriterlerinin önem derecesine göre belirlenmesine yönelik çalışmasında Antalya ilindeki helal 

konseptli otellerde muhafazakâr turistlerin tercih ettikleri İslami otel kriterleri belirlenerek, otel 

yöneticilerinin görüşleri ile en önemli muhafazakâr turist kriterlerinin ne olduğu önem derecesine göre 

ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Hacıoğlu vd. (2015) yapmış oldukları çalışmada, uygulama 

Afyonkarahisar’da termal turizm alanında faaliyet gösteren helal konseptli otellerde tatilini geçiren yerli 

turistlere yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bilgin ve Karakaş’ın (2017) çalışmasında, İstanbul’da 

faaliyet gösteren helal konseptli oteller özelinde incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde, 

müşterilerin helal konseptli otel işletmelerine ilişkin değerlendirmelerinde ön plana çıkan hususların 

fiziksel özellikler, personel özellikleri ve yiyecek içecek hizmetleri olduğu saptanmıştır. Batman ve 

Arpacı’ya göre (2015), yüksek sezonda helal konseptli otellerden hizmet alan müşterilerin hizmete 

ilişkin algıları ne kadar iyi olursa ya da diğer bir ifade ile aldıkları hizmetten ne kadar fazla tatmin 

olurlarsa ve beklentileri karşılanırsa, helal konseptli otellerin yüksek sezon müşteri sadakatleri artacak 

ve yüksek sezonda bu otellerden hizmet gören müşterilerin algıladıkları değer olumlu yönde 



55 
 

etkilenecektir. Sormaz vd. (2017) çalışmasında, helal otelleri tercih eden turistlerin yiyecek içecek 

hizmetleri servisinden beklentileri ve memnuniyet durumlarının bireysel değişkenlere (cinsiyet, yaş, 

eğitim durumu, meslek, medeni durum) ve otel türlerini tercih etme (sahil oteller, şehir oteller) 

durumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterme durumlarının ortaya konması ve bu durumla ilgili 

önerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Tüketicilerin demografik özellikleri ile helal otellerde yiyecek 

içecek servisinden beklentileri farklı bulunmamış, helal otel tercih eden misafirlerin yiyecek içecek 

hizmetleri servisinden beklentilerinin sahil ya da şehir oteline göre değişkenlik göstermediği, helal otel 

tercih eden misafirlerin yiyecek içecek hizmetleri servisinden memnun olma durumları sahil ya da şehir 

oteline göre değişkenlik göstermediği belirlenmiştir. Güzel ve Güzel’in (2017) çalışması, İslami otellere 

yönelik yapılan içerik analiziyle İslami otel özelliklerini ortaya koymayı amaçlamıştır ve araştırmada 

memnuniyete yönelik kodlamalardan yola çıkarak “otelin konumu, hizmet kalitesi, personel, oda 

olanakları, otel olanakları, deniz-sahil-havuz, yeme-içme olanakları ve boş zaman etkinlileri” olmak 

üzere toplamda sekiz tema elde edilmiştir. Memnuniyetsizliğe yönelik olarak ise kodlamalar 

değerlendirildiğinde “hizmet kalitesi, personel, oda olanakları, otel olanakları, deniz-sahil-havuz, yeme-

içme olanakları ve boş zaman etkinlilerdir. Temalarda öne çıkan boyutlar deniz-sahil-havuz ve hizmet 

kalitesi” olmak üzere toplamda yedi tema elde edilmiştir. Batman vd. (2015) araştırmalarında, helal 

konseptli otel işletmeleri açısından şikâyetler fiyat-reklam-kampanya, personel, çağrı merkezi, 

konaklama, spor-aktivite, restoran-bar, ön büro, fiziki şartlar, Welness-SPA ve diğer şikâyetler olarak 

sınıflandırıldığı görülmektedir. Helal Konseptli Otel işletmeleri açısından en fazla şikâyet alan konuların 

başında fiyat-reklam-kampanya olduğu saptanmıştır. Akyürek ve Akdu’nun (2017) yaptıkları 

çalışmada, helâl konseptli otel işletmelerinde konaklayan müşterilerin olumlu ve olumsuz yorumlarının 

hangi konularda yoğunluk gösterdiğini tespit ederek helâl turizmde müşteri algıları ve memnuniyetinin 

departmanlar bazında ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Behremen vd. (2017) yaptıkları araştırmada, 

halalbooking.com üzerinden alınan şikayetler değerlendirilmiştir. Şikayetler web sitesinde konularına 

göre temizlik, rahatlık, olanaklar, yiyecek & içecekler, personel, fiyat/fayda dengesi, konum, kablosuz 

internet, bayanlar için hizmetler (havuz, spa, plaj, vs.), çocuklar için hizmetler (havuz, oyunlar, vs.) ve 

aile ortamı (rahatlık, eğlence, vs.) olmak üzere toplam 11 kategoriye ayrılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda 647 şikâyet ile en fazla olanaklar ardından 370 şikâyet personele yönelik ve 284 şikâyet ile 

de kablosuz internete yönelik şikâyet edildiği ortaya çıkmıştır. Sandıkçı vd. (2017) yapmış oldukları 

çalışmada, otellerde evli olmayan çiftlerin kabul edilmemesi, alkollü içecek ve yiyeceklerin 

bulunmaması, dini ibadetlerini gerçekleştirebilmelerine olanak sağlanması, bay-bayan mescitlerin ve 

havuzların ayrı olması vb. etkenlerin bu otellerin en çok tercih edilme nedenleri olarak çalışma 

sonuçlarına bağlı olarak gösterilebilir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre şehir otellerinde 

konaklayan turistlerin, helâl konseptli otellerde kumarhanelerin olmaması, gece kulüplerinin olmaması, 

ramazanda iftar ve sahur imkânlarının olması gerektiği konusunda görüş belirtirken, evli olmayan 

çiftlerin otellere alınmaması ifadesine katılmadıkları gözlemlenmiştir. 
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3. TURİZM VE TURİZM TALEBİ 

İlk turizm tanımı, Guyer-Feuler tarafından 1905 yılında ortaya atılmıştır. Buna göre; ‘’turizm, gittikçe 

artan hava değişimi ve dinlenme gereksinmeleri, doğa ve sanatla beslenen göz alıcı güzellikleri tanıma 

isteğine; doğanın insanlara verdiği mutluluk inancına dayanan ve özellikle ticaret ve sanayinin 

gelişmesi ve ulaşım araçlarının kusursuz hale gelmelerinin bir sonucu olarak ulusların ve toplulukların 

birbirlerine daha çok yaklaşmasına olanak veren modern çağa özgü bir olaydır’’. Bir başka tanımda, 

Meyer turizmi; ‘’her insanın değişik derecelerde bulunan; kaçma ve uzaklaşma isteklerinden ortaya 

çıkan psikolojik kaynaklı yer değiştirme faaliyeti’’ olarak tanımlamıştır. Hunkizer ve Krapt; ‘’sürekli 

kalışa dönüşmemek ve gelir sağlayıcı hiçbir uğraşıda bulunmamak koşulu ile yabancıların geçici süre 

kalışlarından doğan ilişkilerin tümü turizmdir’’ diye tanımlamışlardır (Kozak vd., 2015).  

Dünya genelinde büyük bir ivme kazanan turizm sektörü, günümüzde dünyanın en büyük 

endüstrilerinden biri haline gelmiştir. Bundan dolayıdır ki turizm bacasız sanayi olarak 

adlandırılmaktadır. Turizm; dünya barışının sağlanması, insanlar ve uluslararası ilişkiler konusunda 

olumlu izler yaratması, dış ödemeler dengesini iyileştirmesi, istihdam ve bölgeler kalkınma gibi 

katkılarından dolayı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından vazgeçilmez bir sektördür. Özellikle 

de gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme için gerekli olan döviz girdisi sağlanmasında turizm 

büyük önem taşımaktadır. Turizmin, ekonomik, sosyal ve ekonomik alanda olumlu etkilerinin olması, 

bu endüstriye verilen önemi arttırmakta ve ülkelerin turizme verdikleri çabayı hızlandırmaktadır. 

Turizm sektörünün sağlamış olduğu faydaların böylesine çok olması bu sektörün yarattığı avantajlardan 

en fazla pay almak isteyen ülkeler arasında kıyasıya bir rekabetin ortaya çıkmasına sebep olmuştur 

(Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2011). Turizm sektöründe yer alan bu rekabetten ötürü işletmelerin müşteri 

tatminini sağlama konusunda çaba göstermeleri son derece önemlidir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi 

turizmin öznesi insandır, müşterilerin beklentileri farklılık göstermektedir dolayısıyla bu farklı 

beklentilere yönelik hizmet üretilmesi gerekmektedir. Turizmdeki insan kaynağı müşterilerin 

beklentilerini karşılamada ve tatminini sağlamada büyük rol oynamaktadır. Turizm işletmeleri için 

personel iç müşteridir ve iç müşterinin memnuniyeti dışarıdan gelen dış müşterinin memnuniyetini 

etkilemektedir aynı zamanda rekabet gücünü olumlu yönde değiştirebilmektedir.  

Turizm piyasasını oluşturan önemli bir faktör, turizm talebidir. Turizm talebini tanımlamadan önce 

talep kavramının tanımına bakacak olursak; ‘’Ekonomi biliminde talep, piyasada belirli bir fiyattan satın 

alınmak istenen mal miktarı olarak tanımlanmaktadır’’. Turizm piyasasının diğer önemli ayağını 

oluşturan turizm talebi de yukarıda ifade edilen talep kavramından farklı bir tanıma sahip değildir. Bu 

bağlamda, turizm literatüründe turizm talebinin aşağıdaki şekilde tanımlandığı görülmektedir: ‘’Turizm 

talebi, turist gönderen bir merkezden turist çeken bir merkeze yönelik akımdır’’. Bir başka tanıma göre; 

‘’turistik gezi yapma arzusunda bulunan ve bu arzusunu gerçekleştirebilecek geliri sahip olan 

insanların miktarına’’ turizm talebi denilmektedir. Diğer bir tanımda ise; ‘’turistin belli bir fiyat seviyesi 

ya da döviz kuru dahilinde elde etmek istediği ve fiilen elde etmeyi kabul ettiği turizm ürünü ile 
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hizmetinin bütünü’’, turizm talebi olarak ifade edilmektedir. Son bir tanıma göre de turizm talebi; 

‘’insanların turizm ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeterli alım gücü ve boş zaman ile desteklenmiş 

olan, turistik ürün ve hizmetleri satın alma isteğinde bulunan insan miktarı’’ olarak tanımlanmaktadır 

(Kozak ve Bahar, 2012). 

Şekil 1. Turizme Yönelik Toplam Talebi Oluşturan Temel Unsurlar 

 

 

 

 

 

Kaynak: Bahar ve Kozak, 2012.  

Gerçek (Efektif Talep): Turizm ürününü satın alanlardır. 

Potansiyel (Baskı Altındaki Talep): Satın almaya istekli fakat parasızlık ya da boş zamanı 

olmadığından satın alamayanlardır. 

Çarpıtılmış Talep: Bilgisi olmayan ya da güdülendiğinde satın alacak olanlardır (Emir, 2015). 

3. 1. Turizm Talebinin Özellikleri 

Turizm talebinin bağımsız olma özelliği vardır bu özelliğinden ötürü insanları seyahate yönelten 

çeşitli nedenler bulunmaktadır. Bu nedenler aynı zamanda da insanların yer değiştirme isteği ve kişisel 

etkiler altında kalmasının bir sonucudur.  

Turizm talebi, çok yönlüdür. İnsanlar çok sayıda değişkenin etkisiyle seyahate yönelmekte ve farklı 

turizm çeşitlerine katılmaktadırlar. Örneğin, bazı insanlar için talep eğlence ve rahatlama ve bazıları 

içinde seyahate katılarak statü sahibi olma düşüncesi şeklinde kendini gösterebilir. 

Turizm talebi, kişisel harcanabilir gelirin bir fonksiyonudur. Başka bir deyişle, turizm talebi ile 

kişisel harcanabilir gelir arasında pozitif bir ilişki söz konusudur. 

Turizm talebine konu olan bir turizm ürünü, ekonomideki lüks ve kültürel nitelikteki diğer ürün ve 

hizmetlerle rekabet halindedir. İkame imkanları yüksek olduğu için birbirinin yerine geçebilirler. 

Örneğin, kış döneminden yaz tatili için deniz kenarındaki bir otelde rezervasyon yaptıran bir aile, yaz 

sezonunun başında otomobil kredilerinin düşmesi sonucu, yapmayı düşündüğü tatilden vazgeçerek, 

bankadan kredi çekerek arabasını değiştirebilir. 

Turizm talebinde, ikame olanaklarının geniş olması, tüketim tercihlerinde ekonomik, politik ve 

sosyal faktörlerin etki etmesi, talebe elastik bir görünüm kazandırmaktadır. Bir ulusal ekonomide 
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görülen olumlu ya da olumsuz bir değişim, o ülkeden başka ülkelere turizm amaçlı seyahat etmek isteyen 

kişilerin talebinde olumlu ya da olumsuz yönde bir değişim meydana getirebilir.  

Turizm talebi, mevsimsel bir özellik taşımaktadır. Bu nedenle de turizm talebini yılın değişik 

mevsimlerine dağıtmak oldukça zor olmaktadır. Çalışanların yıllık izin konusunda yaz dönemlerini 

tercih etmeleri, okulların bu dönemde kapalı olması vb. nedenler turizm talebinin bu özelliğine örnek 

olarak verilebilir (Kozak ve Bahar, 2012). 

Tablo 1. Turizm Talebini Etkileyen Faktörler 

Ekonomik Sosyo-

Kültürel 

Politik/Yasal Psikolojik Diğer 

Milli gelir 

Gelir dağılımı 

Döviz kurları 

Uzaklık 

Ürünün fiyatı 

Nüfus 

Sağlık 

Ulaşım 

Boş zaman 

Yaş 

Cinsiyet 

Aile yapısı 

Meslek 

Kentleşme, 

Kültür, 

Eğitim 

Din 

Vizeler 

Ayakbastı parası 

Seyahatin yasaklanması 

Moda, 

Zevk 

Alışkanlıklar 

Kültürel uzaklık 

Reklam 

Tanıtma 

Turizm bilinci 

Kaynak: Emir, 2015. 

4. HELAL TURİZM  

Helal turizm, dini hassasiyeti yüksek olan Müslümanların helal çerçevede turizmin bütün çeşitlerini 

yapmasıdır. Yani deniz kum güneş turizmini, kültür turizmini, sağlık turizmini vb. helal çerçevede 

yerine getirmesidir. Helal turizm kavramıyla ilgili bazı yanlış anlaşılmalar mevcuttur. Bu yanlış 

anlaşılmalara değinecek olursak şunları söyleyebiliriz: Literatürde yer alan çalışmalarda ‘’helal 

konseptli otel’’ kavramı yerine ‘‘İslami otel’’, ‘’tesettür otel’’ gibi kavramlar kullanıldığı görülmüştür. 

Halbuki otelin İslamisi veya tesettürü olmaz bu kavramlar yerine helal konseptli otel kavramını 

kullanmak daha doğru olacaktır. Böylece literatürde yaşanan kavram karmaşasının da önüne 

geçilecektir. İkinci husus ise, helal turizmin bir turizm çeşidi olmayıp bir anlayış veya yaklaşım 

olduğudur. Burada esas olan turizmin bütün çeşitlerini helal anlayışla yerine getirmektir. Bir diğer konu 

ise, genel olarak inanç turizmi ve helâl turizm birbiriyle karıştırılan kavramlardır. Bu kavramlara yönelik 

yapılan çalışmalarda ‘’bireylerin inançlarının gereğini yerine getirmek ya da inançları doğrultusunda 

kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak için kutsal yerleri ziyaret etmeleri; genel olarak “inanç 

turizmi” olarak tanımlanmaktadır’’. Bu din, eylem ve turizm ilişkisinin bir formunu oluşturmaktadır. 

Fakat din ve turizm ilişkisinin başka formu daha bulunmaktadır. Bu formda ise helâl turizmde bireylerin 
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seyahat ve turizm eylemine katılımları sırasında bağlı oldukları dinin emir ve yasaklarına uyarak 

yaşamaları ve dini inançlarıyla çatışmamaları ön plana çıkmaktadır (Tekin, 2014). Şöyle bir ayrım 

yapmak da mümkündür: İnanç turizmi bütün inançlarla ilgilidir ve asıl motivasyon kaynağı inançlarla 

ilgilidir. Helal turizmde ise inanç veya ibadet ana motivasyon değildir. Özetle söylenecek olursa; birinci 

türde ziyaret edilen yer, ikinci türde ise turistin turistik davranışlarını dini emir ve yasaklara göre 

şekillendirmesi önem arz etmektedir (Tekin ve Yılmaz, 2016). Bu inanç kurallarındaki hassasiyet 

doğrultusunda Helâl Turizm uygulamaları değişen turist beklentileri çerçevesinde işletmecilerin ve 

pazarlamacıların küresel açıdan dikkatini çekmeye başlamıştır (Boğan vd., 2016). Böylesine iştah 

kabartan bir pazar payının olması işletmecileri helal konsept uygulamalarına yöneltmiştir. Aynı 

zamanda son yıllarda meydana getirdiği ekonomik katkılar ile trendi hızla yükselen bir niş pazar olan 

helâl turizm uygulamaları araştırmacıların da ilgisini çekmeye başlamıştır (Boğan vd., 2016). 

Literatürde birçok çalışmaya konu olan helal turizm uygulamaları araştırmacılar tarafından rağbet 

görmektedir.  

Dini terminolojide helâl ‘dinen izin verilmiş ve serbest olanı, haram da ‘dinen yasaklanmış olanı 

deyimlemektedir.  Helâl, Arapça kökenli bir kelime olup IFANCA (Islamic Food and Nutrition Council 

of America-Amerika İslami Gıda ve Beslenme Konseyi) tarafından “meşru olmayan ve yasaklanmış” 

manasına gelen “haramın karşıtı, meşru ve izin verilen” olarak tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu 

(TDK) ise helâl kelimesini, “dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, 

haram karşıtı” şeklinde tanımlanmaktadır (Kurtoğlu ve Çiçek, 2013). Bu açıklamalardan hareketle helâl 

turizm, bireylerin bulundukları yerden başka bir yere, iktisadi, toplumsal, kültürel, dinsel, eğitsel ya da 

bireysel amaçlarla gerçekleştirdikleri; İslami kurallara uygun bir şekilde en az 24 saat ya da gidilen 

yerde bulunan bir konaklama tesisinde bir gece konaklama yaparak gerçekleştirdikleri turistik 

faaliyetlerinin bütünü olarak tanımlanabilir (Yılmaz ve Güler, 2012). Daha önce de söylendiği üzere 

müşterilerin satın alma kararına etki eden birçok faktör bulunmaktadır (Kurtoğlu ve Çiçek, 2013). Bu 

faktörlerden birisi olan inançlar tüketicilerin satın alma kararlarını önemli sayılabilecek düzeyde 

etkilemektedir. Bu noktada klasik otel işletmelerinden ayrılan helâl turizm kavramı helale duyarlı 

turistlerce rağbet görmeye başlamıştır (Oflaz, 2015). Muhafazakâr değerlerdeki değişimle birlikte, dini 

inancı yüksek olan Müslüman kesiminin tatil ihtiyacını karşılamak için turizm hizmetlerine talep 

göstermesiyle helâl turizm olgusu hızla gelişim göstermeye başlamıştır. Misafirlere duygusal yönden 

ulaşmanın en iyi yolu onların ihtiyaç ve isteklerini kavramak ve onları daha yakından tanımaktır. 

Misafirler geldikleri yere, demografik, kişilik, psikolojik ve davranışsal gibi birçok özelliklerine göre 

farklılaşırlar. Turistler bu özelliklerine göre konaklayacağı, seyahat edecekleri destinasyonları, yiyip 

içeceği ve eğleneceği işletmeleri seçerler (Arpacı vd., 2015). Helal turizm kapsamında da helal turizme 

katılan helale duyarlı turistler tatilleri esnasında dini inançlarıyla çatışmayacakları otel işletmelerini 

tercih etmektedirler.  
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Şekil 2. Helal Turizmin Temel Faaliyet Alanları 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Zulkifli vd., 2011.  

Helal kavramı daha önce de ifade edildiği gibi yapılması dinen serbest olan fiildir. İslam fıkhına göre, 

yasaklanmamış izin verilen ve kurallara uygun olan anlamını taşımaktadır. Bu tanım gıdada sağlık, 

temizlik ve hijyen konusundaki kriterlere uygunluğu da içermektedir. Bunun yanında helal kapsamı 

sadece helal gıdayla ilgili olmayıp kapsamı çok boyutludur. Helal finans, eczacılık, lojistik, kozmetik, 

tekstil gibi birçok alanı kapsamaktadır.  

5. HELAL KONSEPTLİ KONAKLAMA İŞLETMELERİ 

Helal Hassasiyet/ Helal Anlayış olarak adlandırılan talep, helal konseptte hizmet sunan işletmeleri 

ön plana çıkarmıştır (Arpacı ve Batman, 2016). Bu talepler kapsamında İslam dinince haram olarak 

kabul edilen alkollü içecek servisinin yapılmadığı, kadın ve erkek havuzlarının ayrıldığı konaklama 

tesisleri örnek olarak verilebilir (Pamukçu vd., 2015). Dinin gerekleri, kurallarını yerine getirmeye 

çalışan tüketici grubuna yönelik, Türkiye’de 1996 yılından itibaren helal hizmet veren oteller ortaya 
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çıkmaya başlamıştır. Bu oteller aynı ürün ve hizmetlerden yararlanan bir alt kültür olarak tanımlanan 

dini hassasiyetleri dikkate alan kesime hitap etmektedir (Cankül, 2011). Bu konseptte hizmet veren 

otellerin, her ne kadar sundukları hizmet diğer otellerden farklı olsa da, hizmet sektöründe geçerli olan 

‘hizmet kalitesi rekabet avantajı sağlar  ve sürdürülebilirliği ve karlılığı arttırır’ kuralı yeni nesil bu 

konseptteki oteller için de önemlidir (Arpacı ve Batman, 2016). Helal konseptte hizmet veren otellerin 

hizmet kalitesini  ön plana çıkartıp helal konseptin gerektirdiği uygulamaları yerine getirmesi bir hayli 

önemlidir çünkü helal konsepti tercih eden misafirlerin beklentileri klasik otelleri tercih eden 

misafirlerden farklıdır. Dolayısıyla bu turist kesimi dini hassasiyetlere sahip kişilerden oluştuğu için 

helal konseptli otellere yönelmektedirler ve bu hassasiyete sahip olmasalardı klasik otelleri tercih etme 

eğilimine girerlerdi. Bu yüzden helal konseptli işletmelerin verdikleri hizmet konusunda hassas olmaları 

rekabet avantajını da beraberinde getirecektir.  

Son yıllarda helal turizm kapsamında Müslüman turistleri cezbedilmek amacıyla helal konseptli otel 

işletmeleri yatırımları ile mevcut işletmelerde helal konseptli uygulama ve çalışmaların hızlandığı 

görülmektedir. Bir işletmenin helal konseptli sayılabilmesi için beklenen özellikler kısaca şöyledir: 

Yiyeceklerin güvenilir (helal) olması, havuz spa gibi alanların bay ve bayanlara ayrı olması, çocuklar 

için islami aktiviteler olması, odalarda kıble yönü göstergesi- seccade olması, ramazan ayında iftar ve 

sahur imkanının olması, otelde disko, gece klübü vb. olmaması, otelde mescit imkanı, namaz saatleri 

göstergesi olması, İslami aktivitelerin olması, rekreasyon alanlarının kadın ve erkekler için ayrı olması, 

her türlü alkollü içeceğin satışı, sunumu ve tüketiminin yasak olması, banyo tuvalet ve yatakların kıbleye 

göre konumlandırılmış olması, erkek müşterilere erkek çalışanların kadın müşterilere kadın çalışanların 

hizmet ettiği otel olması, çift olarak gelen misafirlere oda verilmeden evvel evlilik cüzdanı sorulması ve 

1.derece yakın akraba olmayan erkek ve kadının aynı odada kalmasına müsaade edilmemes, işletme 

personelinin kılık kıyafetinin temiz, düzenli ve İslami tesettür şartlarında olması gibi özellikler yer 

almaktadır (Sarıışık ve Pamukçu, 2016). 

Ayrıca Saad vd., (2014) ise helal konseptli konaklama tesislerini, İslami inanca ve kurallara uygun 

şekilde tatil yapmak isteyenler için 3 farklı kavram ifade etmişlerdir; 

Dry Hotel: Alkollü içecek servisi yapmayan ve helal yiyecek servisi yapan konaklama işletmeleri. 

Kısmen İslami Kurallara Uyumlu: Helal gıda, mescit, odalarda Kur’an ve seccade, kadın ve erkek 

ayrımı gibi hizmet sunan oteller. 

Tamamen İslami Kurallara Uyumlu: Diğer iki otelin özelliklerine ek olarak, tüm faaliyetlerde yani 

otelin dizaynından muhasebesine kadar Şeriatın egemen olması halinde bu tür otellerdir. 

6. HELALE DUYARLI TURİST  

Helal turizme katılan müşterinin beklenti ve şikayetlerini ele almadan önce bu müşteri kesiminin ne 

gibi özelliklere sahip olduğunu ortaya koyacak olursak şunları söyleyebiliriz: Helal turizme katılan 

müşterinin ana motivasyonu turizmin kendisidir. Birincil amaç dinlenmek eğlenmektir yani müşteri 
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helal konseptli otele gittiğinde orada bütün gününü odasında ibadet ederek geçirmemektedir. Her 

Müslümanın olduğu gibi helal turizme katılan turistin de günlük ödevleri vardır örneğin namaz kılmak, 

oruç tutmak gibi bu yükümlülüklerini yerine getirmek istemektedir yani dinlenirken, eğlenirken dini 

inancıyla çatışmasın istemektedir. Helal turizmde, bireyler Allah’ın rızasını almak ve tatillerini 

yapabilmek gibi iki temel amacın birleşimi içeren bir motivasyon ile seyahat etmektedirler (Namin, 

2012). Burada önemli olan gidilen yer veya turistik motivasyon değil, bireylerin turistik tüketim 

davranışlarının, eğlence anlayışlarının ve yaşam biçimlerinin İslami esaslara göre şekillendirilmiş 

olmasıdır. Helal turizm kavramını kısaca; “turizm eyleminin İslam’ın emir ve yasakları çerçevesinde 

gerçekleştirilmesi” şeklinde tanımlamak da mümkündür. Helal turizmde bireyler, bir taraftan Allah’ın 

rızasını almak diğer taraftan ise kendi bireysel rekreasyon faaliyetlerini yerine getirebilmek için seyahat 

etmektedirler.  

Turizm eylemi insan hayatının bir parçasıdır ve İslami temeller ile herhangi bir çelişki 

içermemektedir (Bhuiyan vd., 2011). İslamiyet Müslümanları seyahat etmeye teşvik eden bir dindir ve 

Hadislerde de insanlar seyahate teşvik edilmiştir. Örneğin, ‘’seyahat eden sıhhat bulur’’ hadisinde 

seyahate teşvik görülmektedir. Müslümanların yaşam biçimlerini genel olarak, İslam dininin kutsal 

kitabı olan Kur’an-ı Kerim’in emir ve yasakları ile İslam peygamberi Hz. Muhammed’in yaşam biçimi 

ve söylemlerinden alınan sünnet uygulamaları şekillendirmektedir. Helal turizme katılan turistler, 

seyahatleri boyunca İslam’ın emir ve yasaklarına göre hareket etmektedirler. Bundan dolayıdır ki helal 

turizm etkinliğine katılan bireylerin turistik tüketici davranışlarının temelinde İslam’ın emir ve yasakları 

vardır. Çeşitli turistik faaliyetlere katılan bu kimseler, tüm yaşam biçimlerini, eğlence anlayışlarını, 

turistik motivasyonlarını, tüketim anlayışlarını İslam dininin esaslarına göre şekillendirmeye 

çalışmaktadırlar. Bu özellikleri nedeniyle; bu kimselerin turistik profilleri, ürün-hizmet beklentileri, 

tatil-seyahat anlayışları diğer bireylerden çeşitli farklılıklar arz edebilmektedir. (Tekin, 2020). Helal 

turizme katılan müşteri turizmin bütün çeşitlerini örneğin kültür turizmi, sağlık turizmi, kış turizmi, 

deniz kum güneş turizmi gibi turizm çeşitlerini dini çerçevede yapmak istemektedir. Sandıkçı vd.’nin 

(2017) çalışmasında, muhafazakâr otellerde katılımcıların seyahat etme amacına bakıldığında, şehir 

otellerinde konaklayan katılımcıların seyahat etme amacı ile paralellik gösterdiği ve öncelikli seyahat 

etme amaçlarının yeni yerler görmek 67 kişi (%33), 42 kişi (%21) dinlenmek amacıyla seyahat ettiği, 

46 kişi (%23) de iş amaçlı seyahat ettiğini belirtmiştir. Konaklanacak tesise karar verirken internet karar 

verme aracı olarak en çok başvurulan yöntem 71 kişi (%35,5) olurken, arkadaş tavsiyesi 53 kişi (%24,5) 

ve 42 kişi (%21) de seyahat acenteleri aracılığıyla konaklama tesisinin belirlerken karar vermektedir. 

Çalışmaya katılan katılımcıların demografik özelliklere dikkate alındığında, helâl konseptli otellerde 

konaklayan turistlerin mutlak bir çoğunluğu 21-40 yaş grubu aralığındadır. 
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7. HELAL KONSEPTLİ OTELLERE DAİR MÜŞTERİ BEKLENTİ VE ŞİKAYETLERİ 

Literatürde yer alan çalışmalarda helal konseptli otellere yönelik benzer beklentiler görülmüştür. 

Genel olarak müşteri beklentileri şu şekildedir: 

Kadınlar havuzu vb. alanlarda mahremiyete özen gösterilerek telefon ve/veya kamera alınmasının 

yasaklanması, kadın bölümünde özel hizmetlerin sunulması, odalarda dini malzemelerin yer alması, 

kadın-erkek havuz ve plajlarının ayrı olması, kadınlara özel güneşlenme alanlarının olması (Güzel ve 

Güzel, 2017). 

Otelde cami ve/veya mescitlerin olması, otelin cami/mescidinin mimari yapısı, oteldeki camilerin 

erişilebilirliği, oteldeki ortak alanlarda giyimin İslami kurallara uygunluğu, otelin İslami/Helal ilkelere 

ve konsepte sahip olması, yiyecek ve içeceklerin İslami standartlara uygunluğu, otelin İslami ortam ve 

atmosfere sahip olması (Boğan ve Arıca, 2019).  

Helal yiyecek içecek servisinin yapılması, yiyecek içecek hizmetleri personelinin inançlı kişilerden 

seçilmesi, oda servisinde görevli personelin servis için odalara mahremiyet ilkelerine uyarak girmesi, 

kadın misafirlerle kadın personelin, erkek misafirlerle erkek personelin ilgilenmesi, kadın ve erkek 

servis personelinin helal otel kavramına uygun kıyafetler giymesi. (Sormaz vd., 2017).  

ABD kökenli Dinar Standard Crescent Rating isimli şirket ise, 2012 yılında, muhafazakâr turistleri 

global ölçekte inceleyen bir araştırma gerçekleştirmiştir. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, birinci 

sırada muhafazakâr turistlerin seyahat kararlarında %67’lik bir oranla “helal standartlarda gıda üretimi”, 

ikinci sırada %53’lük bir oran ile “ekonomik uygunluk”, üçüncü sırada ise %49’luk bir oran ile 

“Müslüman dostu uygulamalar” önem taşımaktadır. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, 

muhafazakar turistleri konaklama işletmesi tercihlerinde öne çıkan kriterler ise şunlardır (Dinar 

Standard, 2012): Temiz oda ve çevre, alkolsüz çevre, helal gıda imkânları, menüde çeşitlilik, zengin 

sosyal aktivite imkânları, ibadetleri yerine getirebilme alt yapısı sunması, samimi bir misafirperverlik 

anlayışı ve servis sistemi, çeşitli aktiviteler için tesisin uygun konumda olması, yüzme olanakları, shuttle 

hizmetleri, vale hizmetleri, bayanlar için ayrı alanlarda rekreasyon olanaklarıdır. 

Tablo 2. Müşterilerin Helal Konseptli Otellerden Beklentileri ve Önem Dereceleri 

Beklentiler Ortalama 

Alkollü içeceklerin olmaması 5,00 

Yiyeceklerin islami usullere göre olması 4,99 

Odalarda Kuran, seccade, tespih, kıble pusulası vb. bulunması 4,97 

Kadın-erkek havuzlarının ayrı olması 4,97 

Yeterli büyüklükte bir mescit bulunması 4,88 

Evlilik belgesi olmayan çiftlerin otele alınmaması 4,72 
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 Kaynak: Özdemir, 2012. 

Özdemir’in (2015) helal konseptli otel müşterilerinin otel işletmelerinde aradıkları özelliklerin 

belirlenmesine yönelik araştırmasında, müşterilerin helal konseptli otel işletmelerinden beklentileri ile 

mevcut durumun karşılaştırılmasında araştırmaya konu olan on dokuz adet özellikten, on yedi özellikte 

mevcut durumun turist beklentilerine cevap veremediği, bu özelliklerde müşterilerin algılamalarının 

beklentilerden düşük olduğu görülmektedir. Bu özellikler aşağıda sıralanmıştır: 

1) Otelin plajında kadınların denize girebilmeleri için ayrı alanlar düzenlenmelidir. 

2) Otelde erkek ve kadın müşteriler için ayrı havuzlar bulunmalıdır. 

3) Kadın havuzları odalardan ve balkonlardan görülmeyecek şekilde düzenlenmelidir. 

4) Otel yönetimi TV yayınlarında ve internet erişiminde cinsel içerikli kanallara izin vermemelidir. 

5) Otelde kadın müşteriler için ayrılmış alanlarda kadın çalışanlar, erkek müşteriler için ayrılmış 

alanlarda erkek çalışanlar görev almalıdır.  

6) Otel restoranlarında haram içerikli ya da içeriği şüpheli yiyecek ve içeceklerin servisine izin 

verilmemelidir. 

7) Fitness, sauna, SPA ve spor salonları erkek ve kadın müşteriler için günün farklı saatlerinde ayrı 

düzenlenmelidir. 

8) Otelde her türlü kumar ve şans oyunlarının oynanmasına izin verilmemelidir. 

9) Otelde ortak mekanlarda yabancı müzik yayınına izin verilmemelidir. 

10) Otel çalışanları dini hassasiyeti yüksek kişilerden seçilmelidir. 

11) Otelde canlı müzik ve disko tarzı eğlence aktivitelerine izin verilmemelidir. 

Müzikli eğlence yerlerinin cinslere göre ayrı olması 4,66 

Dini ve Kültürel aktiviteler için uygun toplantı salonlarının olması  4,65 

Ortak mekanlarda yabancı müzik yayını yapılmaması 4,62 

Tuvaletlerin alaturka olması 4,60 

Erkeklere hemcinsi personelin hizmet vermesi 4,56 

Personelin İslami usullere göre giyinmesi 4,54 

Spor aktivitelerinin kadın ve erkekler için ayrı sağlanması 4,50 

Dini içerikli boş zaman değerlendirme aktiviteleri 4,46 

Dini semboller ve dekor malzemelerinin kullanılması 4,36 

Kadınlara hemcinsi personelin hizmet vermesi 4,23 

Tüm kadın müşterilerin (çocuklar hariç) İslami usullere uygun giyinmesi 4,13 

Personelin Dindar olanlardan seçilmeleri 3,59 

Gayri Müslimlerin otele alınmaması 3,24 
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12) Otel bulunduğu konum itibari ile İslami olmayan mekanların (bar, disko, kulüp vb.) uzağında 

olmalıdır. 

13) Otelde dini içerikli boş zaman değerlendirme aktiviteleri yapılmalıdır. 

14) Ramazan ayında oruç tutan müşteriler için iftar ve sahur saatlerine uygun yemek düzenlemeleri 

yapılmalıdır.  

15) Muhafazakâr otellerde erkek ve kadın müşteriler için yeterli büyüklükte bir mescit bulunmalıdır. 

16) Otel yatak ve tuvaletleri kıble yönünü göstermeyecek şekilde konumlandırmalıdır. 

17) Müslüman olmayan müşterilerin otelde konaklamasına izin verilmemelidir. 

19 özellikten geri kalan iki özellikte ise mevcut durumun turist beklentilerini karşıladığı 

görülmektedir. Bu özellikler aşağıda sıralanmıştır: 

18) Otelde her türlü alkollü içecek servisi yasak olmalıdır. 

19) Evlilik belgesi olmayan çiftlerin otelde konaklamasına izin verilmemelidir. 

Literatürde yer alan çalışmalarda helal konseptli otellere yönelik benzer şikayetler görülmüştür. 

Genel olarak müşteri şikayetleri şu şekildedir:  

 Bayan plaj alanının diğer otellerin plajlarından kesin sınırlarla ayrılmamış olması, oteldeki ortak 

alanlarda giyimin İslami kurallara uygun olmaması, oteldeki camide ezanın düşük sesle okunması, 

oteldeki caminin kapalı olması, otelin camisinde namaz vakitleri göstergesinin olmaması, odada kıble 

göstericinin olmaması, İslami anlayışla uyuşmayacak biçimde müziğin uygunsuz içerikte ve yüksek 

sesli olması, otelde düzenlenen eğlence programlarında İslami anlayışa uygun olmayan gösterilerin 

olması, oteldeki personelin giyiminin İslami anlayışa uygun olmaması, oteldeki personelin İslami otel 

konsepte dair yeterli bilinç ve hassasiyete sahip olmaması (Boğan ve Arıca, 2019).  

Arpacı vd.’nin (2015) 4 ve 5 yıldızlı helal konseptli otel işletmelerine yönelik yapılan müşteri 

şikayetleri üzerine yaptığı araştırmada müşterilerin helal konseptli otelleri sırasıyla; 

En çok fiyat-reklam-kampanya (25,59) 

Personel (18,99) 

Çağrı merkezi (16,22) konularında şikâyet ettikleri görülmektedir. 

Helal konsept uygulamalarıyla ilgili şikayetler: İslam’a uygun temizliğin olmaması ve yemeklerin 

İslam’ın emir ve yasaklarına uymaması, kadın ve erkeklerin aynı ortamda bulunması, erkeklerin otelde 

bu konsepte uygunsuz olarak dolaşması. 

Boş Zaman Aktivitelerine Yönelik Şikâyetler: Eğlence ile ilgili 5 adet şikâyete rastlanmış olup bunlar 

genellikle animasyon ve boş zaman aktivitelerinin azlığı veya olmaması yönünde şikayetlerdir. Otel 

Yönetimine İlişkin Şikâyetler: Otel yönetimin, muhafazakâr otel konseptiyle hizmet verdiğini 

savunmasına karşın aynı konseptte hizmet vermeyen bir işletmeyle aynı plajı kullanması, personellerle 

iletişimde personellerin kötü bir üslupla konuşmalarından, Otelde gruplar varken bireysel gelen 
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müşterilerle ilgilenilmemesi, Müşterilerin şikâyet ve taleplerine cevap bulamaması ve Devre mülklerde 

satış sonrası müşterilerle ilgilenilmemesi gibi sorunlar göze çarpmaktadır. Yemeklere İlişkin Şikâyetler: 

Şikâyetlerden 12 adedi yemeklerle ilgilidir. Şikâyetler incelendiğinde, yemeklerde çeşitliliğin ve 

lezzetin olmayışı, yemeklerde kullanılan malzemelerin kalitesiz ya da bilinmeyen markalardan tercih 

edildiği, bir gün önceden kalan yemeklerin sağlıksız olarak tekrar sunulduğu, yemek servis saatlerinden 

dolayı yaşanan olumsuzluklardır. Sağlık Tesisi Eksikliğine Yönelik Şikâyetler: Otelde ve yakın 

çevresinde bir sağlık kurumunun bulunmaması, en yakın sağlık kurumunda yabancı bir doktor çalışması, 

yaşanılan bir sağlık sorununda otel personelinin müşterilere yardımcı olmaması, havuzlarda bone 

kullanılmaması ve uygun olmayan eylemlerin yapılması, yemeklerden zehirlenme gibi konularda 

görülmektedir (Sürücü vd., 2017). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Mevcut araştırmada, helal konseptli otelleri tercih eden misafirlerin beklenti ve şikayetleri ile ilgili 

mevcut çalışmalar irdelenmiştir. Öncelikle çalışmanın birinci bölümünde turizm kavramı, turizm talebi 

kavramı ve özelliklerinden bahsedilmiştir. İkinci bölümünde ise helal turizm, helal konseptli oteller ve 

helale duyarlı turist kavramlarından söz edilmiştir. Helal konseptli otel müşterilerinin konakladıkları 

otelin helal özelliklerine beklentileri ve şikayetleri ele alınmıştır. Burada helal konseptli otellere yönelik 

müşteri beklenti ve şikayetlerini irdelemeden önce helal turizm pazarındaki talep olan ‘helale duyarlı 

turist’ kavramı üzerinde durulmuş olup bu turist tipinin ana motivasyonunun turizmin kendisi olduğu ve 

iki endişesi olduğu vurgulanmıştır. Bunlardan birincisi, her Müslümanın olduğu gibi helal turizme 

katılan turistin de günlük ödevleri vardır örneğin namaz kılmak, oruç tutmak gibi bu yükümlülüklerini 

yerine getirmek istemektedir. İkincisi ise eğlenirken dinlenirken dini inançlarıyla çatışmasın 

istemektedir. Literatürden elde edilen sonuçlara göre helal konseptli otel işletmelerinde helalliğe ilişkin 

beklentiler; otelin fiziksel yapısı, giyim, mahremiyet, güvenlik ve gizlilik, ibadet araçları, olanakları ve 

hizmetleri, oteldeki helal konsept, ortam ve hizmet faktörlerinden oluşmaktadır. Öte yandan turistlerin 

şikâyetine konu olan hususların; otelin fiziksel yapısı, kuralların yetersizliği, mahremiyet, güvenlik ve 

gizlilik, ibadet araçları, olanakları ve hizmetleri, İslami içeriklerin yetersizliği ve hassasiyetler, oteldeki 

yönetim, yapı ve hizmetlerin temsil ettiği konseptle uyumsuzluğu faktörlerinden oluştuğu belirlenmiştir. 

Bu sonuçlar bir bütün olarak incelendiğinde elde edilen beklenti ve şikâyet kategorilerinin nispeten 

benzerlik gösterdiği görülmektedir. Araştırmanın sonuçlarına göre helal turizm konseptinde hizmet 

sunan işletmelerin helal ve turizm kavramını tam anlamıyla sentezleyemedikleri müşterilerin yapmış 

oldukları şikayetlerden anlaşılmıştır. Fakat beklentilerin karşılanamaması sadece helal konseptli 

otellerden kaynaklı değildir. Misafirlerin de helali tam olarak anlayamadığı, ne istediğini bilmediği 

durumlar söz konusudur. Burada beklentilerin karşılanamaması tek taraflı değildir sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Mevcut çalışmadan çıkarılan sonuçlara göre şu öneriler getirilebilir: 
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Helal Konseptli Otellere Yönelik Öneriler 

-Helal konseptli otellerin, müşterilerin en çok şikâyet ettikleri konuları göz önüne alarak bu 

konularda iyileştirmeler yapması önerilmektedir. Dolayısıyla helal turizm pazarındaki ‘helale duyarlı 

turistin’ özelliklerini iyi kavramaları gerekmektedir ve bunu helal konsepte yansıtmalılardır.  

-Helal konseptli otel işletmelerine yönelik şikâyetlerin çözümünde personelin eğitimi gerekmektedir. 

Ve personelin dini hassasiyeti yüksek kişilerden seçilmesi önerilmektedir.  

-Helal konseptli otel işletmeleri yöneticilerinin şikâyet yönetimine yönelik eksikleri gidermesi, en 

çok şikâyet alınan konulara yönelik şikâyet çözme yöntemi oluşturması önerilmektedir.   

-Helal konseptli otellerde konaklayan müşterilere yönelik helal konseptli oteli kullanma kılavuzu 

oluşturularak müşterilerin de bu hususta bilinçlendirilmesi önerilmektedir. 

-Otel işletmelerinin sırf müşteri çekebilmek adına helal konsept ile alakası olmayan uygulamalara 

yer vermemeleri önerilmektedir.  

Araştırmacılara Yönelik Öneriler 

-İleride yapılabilecek çalışmalarda çeşitli destinasyonlarda helal konseptli otel yöneticileri ile 

görüşmeler yapılarak misafirlerin helal konsepte ne derece uygun davrandığını ölçmek adına araştırma 

yapılabilir.  

-Yerel halkın helal turizm bilincini ve helal turizmden beklentilerini ölçmeye yönelik araştırmalar 

yapılabilir.  

-Helal otellerde çalışanların helal turizm ve helale duyarlı turistlere yönelik tutumlarını araştıran 

çalışmalar yapılabilir. 

Kamuya Yönelik Öneriler 

-Helal turizmin kural ve çerçevesini ve standartlarını belirlemeye yönelik yasal mevzuat 

çalışmalarına başlanabilir. 

-Helal konseptli otellerin denetimleri konusunda uzman personel yetiştirme konusunda eğitim 

programları geliştirilebilir.  

-Helal konseptli otellerin fiyat politikaları rekabet avantajı çerçevesinde ele alınmalıdır. 
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ROBOTLAŞMANIN AĞIRLAMA OPERASYONLARINA 

ENTEGRASYONU 
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Özet  

Günümüzde teknoloji kullanımının artmaya devam etmesi ile birlikte Endüstri 4.0’ın devamında görülen 

kavramlar ön plana çıkmakta ve araştırılmaktadır. Endüstri 4.0’ın ilanı sonrasında teknolojinin 

gelişmesi ve yaygınlaşması birçok değişikliği de beraberinde getirmektedir. Teknolojiye adapte 

olabilmiş işletmeler rekabet içerisinde öne geçebilecek fırsatlar yaratmaktadır. Özellikle içinde 

bulunulan pandemi döneminden de etkilenerek değişmeye devam eden turist taleplerini karşılamak ve 

ötesine geçebilmek için turizm içerisinde robotlaşmanın, diğer teknolojilerle beraber bir geleceği 

görülebilmektedir. Bu bağlamda yeni bir kavram olan robotlaşmanın, turizmde daha iyi 

anlaşılabilmesine yönelik daha önce yapılmış çalışmaların ortaya konması amaçlanmış ve literatür 

taraması yoluyla daha önce yapılmış çalışmaların betimsel analizi oluşturulmuştur. Turizmde 

robotlaşma ile ilgili yapılan literatür taraması sonucunda ulaşılan çalışmalara bakıldığında negatif 

etkiler olarak robotlaşmanın konaklama işletmelerinde gösterdiği uyum sorunlarından, yer yer yaşanan 

etkileşim sorunlarından ve işsiz kalma korkusundan ağırlıklı olarak bahsedilmiştir. Pozitif etkiler olarak 

ise fiziksel kanıt gösterme, verimli zamanı artırma, alışveriş davranışlarını etkileyebilme ve rutin işleri 

daha tutarlı hale getirme konuları göze çarpmaktadır.  

Anahtar Kelimeler-Turizmde Robotlaşma, Endüstri 4.0, Konaklama İşletmeleri. 

 

INTEGRATION OF ROBOTIZATION TO HOSPITALITY 

OPERATIONS 

Abstract 

Today, with the gradual rise in the usage of technology concepts that occur with Industry 4.0 are being 

researched and coming front. With the declare of the Industry 4.0, technology has been spread and 

improved and that brought along many changes. Businesses that adapt themselves to technology can 

create opportunities that may get them ahead. Particularly in these times, the demands of tourists 

changing often and to supply and go beyond these, robotization has a clear future in tourism. This study 

aims to put forward the previous studies on robotization, which is a new concept, to be understood better 

in tourism. With this purpose, a descriptive analysis of previous studies through the literature review 

created. Considering the studies obtained as a result of the literature review on robotization in tourism, 

the adaptation problems of robotization in accommodation businesses, the occasional interaction 

problems and the fear of being unemployed are mainly mentioned as negative effects. As positive effects, 
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the issues of showing physical evidence, increasing productive time, affecting shopping behaviour and 

making routine work more consistent are stand out. 

Keywords-Robotization on Tourism, Industry 4.0, Accommodation Establishments. 

1. GİRİŞ  

Küreselleşen Dünya üzerinde bireylerin yaşam şekilleri ve şartları, düşünceleri ile paralel olarak 

değişikliğe uğramaktadır. Bu bağlamda insanlık tarihinde bireylerin yaşamlarını derinden etkileyen üç 

endüstri devrimi görülmüştür. 4. büyük devrim olan Endüstri 4.0, geleneksel şirketleri, nesnelerin 

interneti ve siber fiziksel sistemlerin varlığı ile akıllı fabrikalara, örgütlere dönüştürmekte önemli bir rol 

oynayacaktır (Erboz, 2017). Endüstri 4.0 ile endüstriler zaman, maliyet ve yaratıcılık üzerinde 

operasyonel beceriler kazanarak verimliliği arttırabilecektir. Örneğin; nesnelerin internetinin kurulması 

ile bulut sistemlerine geçilmesi, tedarik zincirlerinde taraflar arası uyumun sağlanmasını 

kolaylaştırabilmektedir (Lu, 2017). Büyük bir endüstri olarak turizmin kendini bu gelişmeler dışında 

tutması, zamanın gerisinde kalması ile sonuçlanabileceğinden bu anlayışın getirdiklerinin turizm 

üzerinde uygulanması önem taşımaktadır. Rüßmann vd.’nin (2015) çalışmaları göstermiştir ki Endüstri 

4.0 vizyonu içerisinde; büyük veri, otonom robotlar, simülasyon, dikey ve yatay entegrasyon, nesnelerin 

interneti, bulut, katmanlı üretim, artırılmış gerçeklik ve siber güvenlik şeklinde dokuz ana konsept 

bulunmaktadır. Endüstri 4.0 ile ortaya çıkacak akıllı sistemler, belirli görevlerde insanlığın çalışma 

ortamını kolaylaştırabilecek, yeni istihdam olanakları yaratabilecektir. 

Akademik literatür içerisinde de robotlaşmanın bilim kurgudan çıkarak otellere sıçradığı görmezden 

gelinmiş gibi görülmekte (Martin, 2016). Ancak günümüzde teknolojinin kullanımının artışı ile birlikte 

bahsedilen kavramlar ön plana çıkmaktadır ve bu kavramlar arasında yer alan robotlaşma, farklı 

endüstriler içerisinde yarattığı avantajlar sayesinde konaklama sektörü içerisinde de dikkat çekerek, 

araştırılmaya başlanmıştır.   

2. TURİZM VE ENDÜSTRİ 4.0 

Endüstri 4.0 adı altında ortaya çıkmış ve gelişmeye devam etmekte olan teknolojiler zaman içerisinde 

finans, ekonomi, işletme ve sosyal bilimler üzerinde gösterdikleri etkileri artırmaktadır (Mil ve Dirican, 

2018). Görülen etkiler ile birlikte dördüncü olarak kabul edilen bu sanayi devrimi, getirdiği teknolojiler 

ile insan yaşamı üzerinde değişiklikler yaratmıştır (Yazıcı ve Düzkaya, 2016).  

Özellikle turizm, insanların davranış ve ihtiyaçlarına göre şekillenen bir endüstridir. Bu sebeple 

turistik tesisler insanlar tarafından daha çekici hale gelebilmek için günün şartlarına, kendi konseptleri 

çerçevesinde uyum sağlamak durumundadır. Erboz’a (2017) göre Endüstri 4.0’ın, endüstriler üzerindeki 

katkıları ile toplanılan veriler ve kullanılan teknolojik yenilikler işletmelerin rekabet avantajını 

artırmakta ve karar verme safhalarını etkilemekte; aynı zamanda yönetimlere izleme, ölçüm yapma ve 

daha iyi yönetme imkanları sağlamaktadır. Bu sebeple yoğun rekabet ortamı içerisinde olan turizm 

işletmeleri için robotlaşma, sektörde etkiler yaratabilecek bir faktör olarak görülebilecektir. 
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Endüstri 4.0 ile ivme kazanan yapay zekâ ve robot teknolojisi kendini turizm endüstrisi içerisinde de 

göstermeye başlamıştır (Gladstone, 2016). Bu teknolojilerin operasyonları geliştirmek, rekabet avantajı 

elde etmek, karlılığı geliştirmek, tutarlı ürün kalitesi sunmak ve servis teslimat süreçlerini müşterilere 

aktarma konusunda büyük fırsatlar yaratmakta (Ivanov vd., 2017; Fırat ve Fırat, 2017; İbis 2019) ve 

hizmet işletmelerin en önemli sorunu olan fiziksel kanıt gösterilememe sorununun da göreceli olarak 

azaltılmasını sağladığı belirtilmiştir (Kabadayı, 2020). Satın alma maliyetlerinin ve bakım masraflarının 

düşürülmesi konusunda sağladığı avantajlar ile de robot teknolojisi ve yapay zekâ, turizm endüstrisinde 

kabul görmeye başlamıştır (Sugasri ve Selvam, 2018). Özellikle hizmet endüstrisinin son yıllardaki 

baskınlığı ile servis robotları büyük oranda gelişti (Garcia vd., 2007). Bahsedilen teknolojiler, 

yöneticilerin işletme ve destinasyon başarısını yükseltip, sürdürebilmesi için gerekli olan önemli 

faktörlere sahip olabilmelerini sağlayabilmeleri açısından önem taşımaktadır. 

Robotlaşmanın sağlayabileceği faydalar her ne kadar büyük gözükse de işletmelerin bu teknolojilere 

uyum sağlaması belirli bir süreç gerektirecektir. Özellikle konaklama işletmeciliği içerisinde yapılan 

yatırımlar büyük sermayeler gerektirmekte ve uzun dönemlerde kendini karşılamaktadır. Yatırım 

sonrasında da yüksek giderler ile karşılaşabilen işletmeler içerisinde kazanç durumuna geçiş zaman 

alabilecektir (Şenel, 2007). Bu sebeple robotlaşmaya yatırım yapılmasından önce fayda maliyet 

analizinin yapılıp, doğru yönde harcamalar yapılması gerekmektedir (Wirtz vd., 2018). 

3. ROBOTLARIN SINIFLANDIRILMASI 

Türk Dil Kurumu’na göre (2021) “belirli bir işi yerine getirmek için manyetizma ile kendisine çeşitli 

işler yaptırabilen otomatik araç” olarak tanımlanırken, Bilim ve Teknik, Amerika Robot Enstitüsü’nün 

(2021) tanımını yetersiz bularak “canlılara benzer işlevleri olan ve davranış biçimleri sergileyen 

makinalar” olarak tanımlanmıştır. Uluslararası Standardizasyon Örgütü (2021) ise robotu “endüstriyel 

otomasyon uygulamaları dışında faydalı ekipman veya görevleri yerine getiren” olarak tanımlamıştır. 

Alan yazında yapılan çalışmalarda ise “robot”, “sosyal robot” ve “servis robotları” terimleri ile 

karşılaşılmakta ve bunlar beklenen davranış ve normlar çerçevesinde insanlarla etkileşimde bulunan, 

hareketliliğe sahip, yeniden programlanabilen, otonom ya da yarı otonom, çeşitli görevleri 

gerçekleştirmek için tasarlanmış makinalar olarak tanımlanabilmektedir (Xie, 2003; Bartneck ve 

Forlizzi, 2004; Bartneck vd., 2005; Wirtz vd., 2018; Chiang ve Trimi, 2020). 

Tamamen ya da belirli süreçlerde insan müdahalesi gerektirmeden, belirli görevleri yerine getirme 

yetisi gösteren robotlar endüstriyel ve servis robotları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Ivanov vd., 

2017; Ivanov ve Webster, 2019; Chiang ve Trimi, 2020). Chan ve Tung (2019) endüstriyel robotların, 

servis robotlarının öncüsü olduğunu belirtmiştir. Endüstriyel robotların üretim ve bu alandaki diğer 

işlere yönelik görevleri yerine getirdiği; servis robotlarının ise insanlarla etkileşim içerisinde hizmet 

sunmak ve yine fiziksel işlere yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu tanıma göre Haidegger vd. (2013) 

imalatta kullanılmayan endüstriyel robotların servis robotu olarak kullanılabileceğini belirtmiştir. Yani 
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robotik bir kol bar içerisinde içecek doldurmaya ya da doktorlara ameliyatlarında yardım etmeye 

yarayabilir. Aynı şekilde bazı çalışmalarda servis robotları da ikiye ayrılmıştır: karmaşık görevleri 

yerine getirebilen robotlar ve genel amacı insanlara hizmet sağlamak olan kişisel servis robotları (Lee 

vd., 2009; Reiser vd., 2009; Darling 2012; Calderone, 2019; Lee vd., 2020). Leite vd.’nin (2013) yaptığı 

çalışmada robotların yaygınlaşması ile insanların onları arkadaş olarak görebildiklerini belirtilmiştir. 

Buradan yola çıkılarak robotik teknolojisindeki gelişmelerin, insanlar ve robotlar arasındaki ilişkiyi 

tekrar düşündürebileceği sonucu çıkarılmıştır. 

Murphy vd. (2017) ise yaptıkları çalışma ile robotları sanayi, profesyonel servis ve kişisel servis 

robotları şeklinde kategorize etmiştir. Bu sınıflandırma içerisinde varoluş süresi, kullanım şekilleri, 

sosyal etkileşim düzeyleri, otonom olma durumları, turizm içerisindeki kullanımları ve öngörülen 

büyümeleri karşılaştırılmıştır. Çalışma içinde yapılan karşılaştırma gösteriyor ki endüstriyel robotların 

her ne kadar daha dayanıklı olsalar da istenilen özerklik seviyesine ulaşmaları konusunda oldukça 

eksiktirler. Endüstri robotları ve profesyonel servis robotlarının turizm içerisindeki kullanımlarının ise 

misafirlere daha mesafeli olduğu görülürken kişisel servis robotları misafirle direk olarak etkileşime 

geçmek için tasarlanmıştır. Çalışmadan da anlaşılacağı üzere öngörülen büyüme konusunda kişisel 

servis robotları ilerleyen dönemlerde daha yüksek beklentilere sahiptir. 

Bir diğer kaynağa bakıldığında ise robotların 3 farklı şekilde sınıflandırılabildiği görülmektedir. 

Bunlar temsil robotları, yani fiziksel olarak geliştirilmiş ve kullanıcı alanında fiziksel olarak 

bulunmakta; uzaktan temsil robotları, fiziksel olarak gerçek dünya içinde bulunan ancak etkileşim için 

bilgisayar monitörüne ihtiyaç duyan; son olarak ise sanal aracılar, robota benzer görünüme ve 

davranışlara sahip ancak dijital olarak yapılandırılmış (Li, 2015). Hangi robot şeklinin daha etkili 

olduğuna yönelik çalışmalar sürdürülmekte olsa da fiziksel olarak sahada bulunan temsil robotlarının, 

uzaktan temsil ya da sanal aracı robotlarına göre daha etkileyici olduğu gösterilmiştir (Lee vd., 2006; 

Nam Io ve Boon Lee, 2020). 

Aynı zamanda morfolojik özelliklerine göre sınıflandırma da yapılabilmekte (Nam Io ve Boon Lee, 

2020). Morfoloji, vücut ve uzuvlarının şekilleri ile sensör ve efektörlerin tip ve yerleşimleri olarak 

tanımlanmıştır (Pfeifer vd., 2007). Antropomorfik robotların- insansı- ilki olan Sophia, Suudi Arabistan 

vatandaşlığında bulunmaktadır (Weller, 2017). Benzer şekilde zoomorfik- hayvansı- robotların da 

kullanımı görülmektedir (Hoffman ve Kramer, 2013). Diğer morflojik ayrımlar ise karikatüristik ve 

işlevsel robotlar olarak gözükmektedir (Nam Io ve Boon Lee, 2020). Karikatüristik robotlar canlı 

varlıklara benzemez- basketbol robotları gibi. Fonksiyonel robotlar ise işlevlerine göre dizayn 

edilmişlerdir- yemek teslimat robotları gibi. (Fong vd., 2003). Bu sınıflandırmaya göre ise de Duffy 

(2003) çalışmasında ortaya koymuştur ki antropomorfik robotlar, insana benzemeyen rakipleri ile 

karşılaştırıldığında daha doğal ve etkili etkileşimler gerçekleştirebilmektedir. 
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Öyle ki robotların ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler çevresinde yapılarının değişime uğrayarak daha 

geniş kullanım alanları kazandığı görülmüştür (Ronael, 2020). Rutin işler için kullanılan, sürekli 

karşılaşılan otomatik vezne makineleri ve otomatlar şeklinde görülen robotlardan, insan ihtiyaçlarına 

yönelik daha komplike görevleri yerine getirebilen hizmet robotlarına doğru bir gelişim görülmektedir.  

4. TURİZMDE ROBOTLAŞMA 

Öyle ki günümüzde robotlar içerdikleri teknolojiler ile eskisinden daha fazla emek isteyen görevleri 

gerçekleştirebilecek halde görülebilmektedir. Geleneksel olarak bakıldığı zaman endüstriyel olarak 

kullanılan robotlar, tekrar eden işleri daha hassas şekilde ve az aksaklık ile gerçekleştirmeleri için 

kullanıldı (Arai vd., 2010). Ancak son zamanlarda artırılmış gereklik üzerinde görülen gelişmeler 

robotları hizmet operasyonlarında kullanılabilir hale getirmiştir (Barrett vd., 2015). Robotların hizmet 

endüstrisi içerisinde kullanılması her ne kadar yeni bir konu olarak görülebilse de hem olumlu hem de 

olumsuz görüşler oluşmaya başlamıştır. Bunlara örnek olarak Nomura, Suzuki, Kanda ve Kato (2006) 

çalışmalarında robot kullanımının, kullanıcıları endişeli veya huzursuz hissettirebileceğinden 

bahsetmiştir.  

Özellikle otelcilik sektörü düşünüldüğünde, servis endüstrisinin gelişmesi ile robot uygulamaları da 

servis içerisinde hızla büyümektedir (Ivanov vd., 2017). Bu büyümelerin görülmesinden önce dahi 

insanlara destek olması ve insan kaynaklı düzensizliği, istikrarsızlığı ve alım maliyetlerini 

azaltabileceğine inanıldığından, insanlar, robotların kullanımının verimli ve kullanışlı hizmetler 

sağlayacağına inanmaktaydı (Johnson vd., 2015). Bu bağlamda robotlaşma ile ortaya çıkan ürünler otel, 

restoran, müze, havalimanları gibi yerlerde kullanılmaya başlanmış ve rekabete dahil edilmişlerdir. Her 

ne kadar gelişmiş endüstriyel robotlara sahip olunsa da hizmet alanında kullanımlarının üzerinden 

yeterli zaman geçmediğinden farklı örneklerle karşılaşmak da mümkündür. Japonya Henn-na Otel’i 

2015 yılında Dünya’nın ilk robot oteli olmasıyla tanındı ancak “çözebileceklerinden fazla sorun 

yarattıkları” için 100’den fazla robotik personel işten çıkarıldı (Hertzfeld, 2019). Bu gibi durumlar, 

içinde bulunulan zamanda, bu trendin doğru yönetilmesi ve teftiş edilmesi ile olumlu sonuçlara 

ulaşılabileceğini ancak planlamanın ve uygulamaların yanlış yapıldığı takdirde zararlı çıkılacağını 

göstermektedir.  

Artırılmış gerçeklik, servis odaklı özellikler ve tüketici değerlerinin bir kombinasyonu olan servis 

robotları geleneksel teknolojilerden ayrılmaktadır (Bae, 2018). Bu özellikleri ile otel hizmet robotları, 

konaklama deneyimini iyileştirmek ve hizmeti bekleme sürelerini azaltma doğrultusunda tasarlanmıştır 

(Zhong vd., 2020). Bahsedilen özellikler turistler için ekstra çekim oluşturmaktadır denilebilmektedir. 

Ancak turizm içerisinde robotların operasyonel olarak hazır olmadan kullanımları negatif görüşler 

yaratabilecektir. Bu bağlamda turizm iş alanında robotların kullanımını araştıran operasyonel çalışmalar 

sınırlı olduğundan günümüzdeki araştırmalar çoğunlukla kavramsaldır (Murphy vd., 2019). Dolayısıyla 

operasyonel ortamların oluşturulması ve robotlaşma farkındalığının sağlanabilmesi önem taşımaktadır.  
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Turizm endüstrisi içerisinde yapılan yeniliklerin geneli gibi robotlaşma ile birlikte de servis 

kalitesinin ve paralelinde müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçlanmakta olduğu görülmektedir. Bu 

bağlamda robotlaşma, işletmeye gelen misafirlere daha eşsiz ve eğlenceli deneyimler sağlayabilecektir 

(Ivanov, 2019). Ancak daha önce de belirtildiği gibi doğru planlanmayan yatırımlar ve çabalar negatif 

etkiler de yaratabilecektir. Turizmde sınıflandırma bölümünde de bahsedildiği gibi söylenebilir ki 

karşısındaki insan ile hızlı ve eksiksiz şekilde etkileşime geçebilen, insana benzerliği yüksek robot 

tasarımları bu konu üzerinde pozitif etkiler sağlayabilecektir (Broekens, 2007). 

Sadece turizmde değil tüm endüstrilerde robotlaşmanın kabul edilebilirliğinin önündeki büyük 

engellerden birisi de literatürde “Uncanny Valley” olarak bilinen tekinsiz vadi durumudur. Bir insanın, 

bir robotun gittikçe insana benzeme oranının artması üzerine robota verdiği tepkinin hızlıca beğenme 

duygusundan iğrenme duygusuna geçiş yapması ile tekin olmayış içerisinde hissetmesi tekinsiz vadi 

olarak bilinmektedir (Mori vd., 2012). Mori vd. (2012) bu durumu aşabilmek için insan dışı bir tasarım 

peşine düşerek, güvenli bir benzerlik seviyesini yakalamayı düşünmüştür. Örnek olarak gözlük tasarımı 

gösterilmiştir. Gözlüğün, gerçek bir çift göze benzememekte ancak farklı anlamda çekici yeni bir çift 

göz izlenimi yarattığı söylenebilmektedir. Bu dizayn anlayışı takip edilerek bu sorunun aşılabileceği 

düşünülmüşse de hala robotlaşma konusunda büyük bir engeldir. Konaklama işletmeleri içerisinde 

çalışması planlanan robotların kabul edilebilirliği açısından görünüşlerinin nasıl olacağı, servis 

üniformaları giyip giymeyecekleri, tekinsiz vadi konusunda işletme içi farkındalığın sağlanması ve 

öneriler geliştirilmesi önem gösterilmesi gereken bir diğer konudur. 

Sürekli olarak robotlaşma üzerine yapılan yatırımların artması ve gelişmelerin görülmesi ile ister 

istemez sektör içerisinde çalışanlar arasında huzursuzluklar görülebilmektedir. Bu bağlamda Huang ve 

Rust (2018) yaptıkları çalışma ile resmi bir yapay zekâ iş değişim teorisi ortaya koymaya çalışmışlardır. 

Çalışmada da bahsedildiği üzere hali hazırda çalışanlar, robotlaşma düşünülmediği takdirde dahi 

istihdamlarını koruyabilmek için kendilerini doğru becerilerle donatmak durumundadır. Robotlaşma da 

günümüzde yarattığı fırsatlar ile birlikte bu becerileri gösterebilmek adına çalışanlara daha fazla imkân 

yaratacaktır. 

İş değişim aşamalarını dört farklı evre de inceleyen Huang ve Rust (2018) bunu mekanik işlerin 

yerini almak, mekanik ve analitik işlerin yerini almak, mekanik analitik ve sezgisel işlerin yerini almak 

ve son evrede tüm zekâ seviyelerinde iş değişimi olarak belirtmiştir. İlk aşamada yapay zekâ ve 

robotlardan düşük zekâ gerektiren işleri tamamlamaları beklenmektedir. Bu aşamada makineleşme için 

en uygun görülen iş şekli olarak sıkça yapılan ve daha az bilgi ve zekâ gerektiren işler göze çarpmaktadır 

(Sawhney, 2016). Söylenebilir ki bu aşamada basit ve rutin işlerin robotlarla görülmesi uygun 

görülebilmektedir. Böylece çalışanların bu işlerle vakit kaybetmesine gerek kalmayacaktır. 

Gerçekleştirilebilen işler ile çalışanların gereksiz yere kullanılmasının önüne geçilebilecek ve 

küçülmeye gitmek isteyen işletmelerde daha az personel ile iş görülebilecektir (Huang ve Rust, 2018). 
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Bu bağlamda santral hizmetinin yerine işletmelerin önceden hazırlanmış telesekreterleri kullanması 

örnek olarak verilebilecektir. Aynı aşama içerisinde bir işin kısmen yapay zekâ ve robot tarafından 

kısmen de insanlar tarafından yapıldığı geçiş aşaması ise büyüme olarak görülmektedir (Davenport ve 

Kirby, 2015).  

Analitik ve mekanik işlerin yerini alma aşamasında ise yapay zekâ henüz geliştirilmektedir. Ancak 

analitik becerilerin kazanılması robotları, insanlara kıyasla daha avantajlı bir duruma getirebilecektir. 

Analitik görevler doğrudan yapay zekâ ve robotlar tarafından üstlenebilir hale geldiği takdirde iş 

kayıpları görülmesi söz konusu olarak görülmektedir. Bunun önüne geçilebilmesi içinse çalışanların 

sezgisel yeteneklerinin gelişmiş olması gerektiği belirtilmiştir (Huang ve Rust, 2018). Bu sebeple 

sezgisel yetenekler konusunda hala eksikleri bulunan robotların insanlar ile beraber kullanılması daha 

uygun olabilecektir. Yapay zekanın sağladığı objektif bakış açısı ile birlikte insan sezgilerinin 

kullanılması günümüzde başarıyı getirebilecektir. 

Teorinin üçüncü aşamasında ise robotların analitik, mekanik ve sezgisel yetenekler kazanması ile 

birlikte insan dominantlığını aşabileceği söz konusu olmaktadır (Huang ve Rust, 2018). Esteva vd. 

(2017) ve Leachman ve Merlino’nun (2017) raporlarında gözükmektedir ki yapay zekâ ve robotların 

gelişimi ile kurulan nöral ağlar, cilt kanserinin erken teşhisinde dermatoloji uzmanlarını geride 

bırakmıştır. Bu bağlamda turizm endüstrisi içerisinde işletmeler misafirlerinin beklentilerinin önüne 

geçerek onları cezbedebilecek ve seyahat deneyimini zenginleştirebilecektir.  

Son iş değişim aşamasında ise robotların ve yapay zekanın tüm açılardan gelişmiş olduğu 

düşünülmektedir. Bu bağlamda empatik yetenek de geliştiren yapay zekâ ve robotlar hem hizmet sonrası 

hem de hizmet öncesi tüm açılardan insanlara üstünlük sağlayabilir hale gelecektir (Huang ve Rust, 

2018). Bu noktada insanların iş kaybı konusunda kesinlikle endişeli olmaları gerektiği söylenebilir. Öyle 

ki robotlar ve yapay zekâ büyük veri dünyası içerisinde pazarlamada öne çıkmak için gerekli veriyi 

sürekli toplamaktadır. Ancak bu araçların ötesine bakmak ve bireyler arası iletişimi kurabilmek 

gelişmenin önünü açacak olan anahtar olarak görülebilmektedir. Bu üstünlüğün de kaybedildiği noktada 

tümüyle iş değişimi görülebilecektir.  

Robotların kullanıcı dostu ve sosyal olarak uyumlu etkileşime geçebilmesi önemli görülürken, 

yapılan çalışmada robotların önerilerinin, insanların alışveriş davranışını etkilediği görülmüştür 

(Pinillos vd., 2016). Ağırlama sektörü içerisindeki yoğun rekabette öne çıkabilmenin önemli yollarından 

birisi de ürünlerin ya da hizmetin, müşterilerin alışveriş davranışını etkileyebilecek güçte olmasıdır. Bu 

bağlamda robotlaşmanın, ağırlama sektöründe etkisinin büyük olabileceği düşünülebilecektir. Mümkün 

etkilerinin araştırılmasının önemi de gün geçtikçe artmakta, bu durum ise yapılan çalışmaya değer 

katmaktadır. Konaklama işletmelerinde örnek olarak, özellikle büyük zincirlerde, robotik resepsiyon 

çalışanları, bagaj taşıyıcılar, muhafaza robotları ve elektrikli süpürge kullanan robotların varlığından 

bahsedilmekteyken, seyahat acenteleri de Meet Sam gibi sohbet robotlarını ‘müşteri hizmetleri seyahat 
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botları’ uygulamaları şeklinde kullanarak, anlık olarak müşterilerine hizmet sağlayıp, seyahatlerini 

şekillendirebilmektedir (İbiş, 2019; Zlatanov ve Popesku, 2019; Ercan, 2020). 

Hizmet endüstrisi içerisinde konaklama işletmeleri robotları bazı operasyonlarında kullanmaya 

çalışmaktadır (Nam Io ve Boon Lee, 2020). Sacarino adı verilen robot, otelin hizmetleri hakkında 

misafirlere bilgi sağlamakta ve otel boyunca eşlik edebilmektedir (Zalama vd., 2014). Aynı çalışma ile 

robotların durumları algılayıp, kendi deneyim ve iletişimlerinden öğrendikleri ile yorumlar yapabilir 

hale gelmeleri gerektiğini belirtmekte. Bu amaçlara ulaşabilmek için belirli özelliklere sahip olunması 

gerekmekte. Bu özellikler; dış görünüş, duygu, diyalog, kişilik, insan odaklı algı, çevre modelleme, 

sosyal öğrenme ve farkındalık şeklinde sayılmaktadır ve bunlara ek olarak doğal bir ara yüz ile-

antropomorfik bir kafa gibi- duygu ve ruh hallerini yüz ifadeleri ile sergileyebilecektir (Breazeal ve 

Scassellati, 1999; Nomura vd., 2006). Bu bağlamda söylenebilir ki teknolojik gelişmelerin yanında 

sosyal, psikolojik ve biyolojik çalışmaların da bu konu üzerinde geliştirilmesi önem taşımaktadır. 

Zalama vd. (2014) çalışmalarında mimari, donanımsal ve uygulama düzeyleri kavramları üzerinde 

durarak, bunların bir servis robotunun altyapısını oluşturduğunu belirtmiştir. 

Bir diğer robot olan Karotz ise sözlü olarak turistlerle etkileşime geçerek, otel ve turizm aktiviteleri 

ile ilgili gerekli bilgileri ve önerileri sunmaktadır (Nieto vd., 2014). Yapılan çalışma ile yine sosyal 

robotlaşma alanındaki teknolojinin hala başlangıç döneminde olduğu belirtilmiştir. Nieto vd. (2014) 

robot teknolojisinin sosyal unsur olarak kullanılması için bu alana özel uygulamalar geliştirilmesi 

gerektiğini belirtmiş ve bunun için sunucu ve robot uygulamaları olmak üzere iki uygulama üzerinde 

çalışmışlardır. Çalışma sonucunda turist deneyimini geliştirmeye yönelik sosyal robot temelinin 

oluşturulduğu görülmektedir ve özellikle oteller içerisinde ilerleyen yıllarda kullanılabileceği 

belirtilmektedir. Planlanan sistem oluşturulduğu takdirde robot başına 100 Dolardan daha az bir maliyet 

çıkmakta ve pek çok otel için karşılanabilecek bir fiyat olduğu görülmüştür. 4 dile kadar destek verebilen 

robot ile birlikte turistler için ekstra çekicilik ve kolaylıklar sağlanabilmektedir.  

Aynı şekilde IBM ve Hilton grubunun beraber çalışarak geliştirdikleri kapı robotu ile sektör 

içerisinde robotlaşmaya öncülük etmeye çalışmakta (Statt, 2016). Connie adını verdikleri robot ile gelen 

misafirlerin soruları cevaplanmakta ve gezginler için kişiselleştirilmiş teklifler yapabilmekte. İnsan 

konuşmalarını anlayabilmesi ve doğal bir şekilde cevaplayabilmesi, sosyal robotlaşma konusunda kayda 

değer bir ilerleme olarak görülebilmektedir. Jia vd. (2018) çalışmalarında Alibaba, Tencent ve Baidu 

şirketlerinin ortak çalışması ile insansız otelleri işletebilen kişisel bir asistan modelinin yaratılmasına 

yönelik geliştirmelerden bahsetmişlerdir.  

Robotların özellikle otelcilik sektöründe, heterojen bir ortamda olacakları dolayısı ile gerek ses 

gerekse görüntü konusunda zorluklar yaşayacağı düşünülmektedir. Bunun üzerine gidilerek 

geliştirmeler yapılması gerekmektedir. Yapılan çalışma ile literatür içerisinde, önceden bahsedildiği 

gibi, örnekler üzerine yorumlamalar, servis kalitesi ya da müşteri memnuniyeti üzerine değerlendirmeler 
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görülmekteyken (Zhong vd., 2020; Nam Io ve Boon Lee, 2020; Lee vd., 2020; Xu vd., 2020; Chiang ve 

Trimi, 2020; Lopez vd., 2013; Lizundia vd.; 2015; Belanche vd., 2020; İbiş, 2019), yöneticilerin bu 

teknolojileri kullanma eğilimleri, robotlaşmanın itici ve çekici güçleri üzerine yöneticilerin yaklaşımları 

konusunda ki boşluk görülmüştür.   

İçinde bulunulan zamanda turizm olayında tüm süreçlerin tam olarak robotlaşmasını düşünmek güç 

olacaktır. Ancak hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler göz önünde tutulduğunda turizm endüstrisi 

içerisinde robot çalışan sayısının gün geçtikçe artacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle içinde 

bulunulan kriz dönemlerinde bu tarz uygulamaların öncülerinin, rekabet avantajları sağlayacağı 

yöneticilerin gözünden kaçmamalıdır. Covid-19’un getirmiş olduğu yeni normallere bakıldığında 

turistlerin tercihleri ve seyahat trendlerinin değiştiği görülebilmektedir (TÜRSAB, 2020). Aynı raporda 

dijitalleşmenin arttığı belirtilirken söylenebilir ki robotlaşma ile belirli departmanlarda daha temiz, stabil 

ve temassız hizmetler sağlanması güvenilirliği arttırabilecektir. Bu sebeplerden, çalışma gerek turizm 

endüstrisi gerekse robotlaşma ile ilgili endüstriler için öneme sahiptir. Karlılığı ve çalışan refahını 

arttırabileceği, servis süreçlerini kısaltabileceği, tutarlılığı ve operasyonel gelişimi sağlayabileceğinden 

bahsedilen bu sistemlerin, yöneticiler tarafından işletmelere nasıl entegre edileceği ve karşılanacağı 

üzerinde durulmalıdır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan çalışma içerisinde incelenen örneklerden yola çıkarak söylenebilmektedir ki büyük bir 

endüstri olan turizm içerisinde konaklama sektörü, robotlaşma ile olan ilişkilerinde başlangıç 

dönemlerindedir. Bu sebeple uygulamalı çalışmaların yetersizliği görülmekte ve izlenmesi gereken 

kesin yolların belirlenmesi zorlaşmaktadır. Ancak yapılmış olan çalışmalar ışığında konaklama sektörü 

içerisinde robotlaşmanın gelişiminin zaman içerisinde artacağı ve etkilerinin daha derinden 

hissedileceği anlaşılabilmektedir.  İlk olarak sektörde çalışanlar açısından, robotlaşma çalışmalarının 

henüz başlangıcında olunan bu dönemlerde, otel yöneticilerinin işletmelerini robotlaşmaya yakın olarak 

görmeleri durumunda, çalışanlarını ve diğer yöneticileri olabilecek durumlar, sektörün ilerleyişi ve 

robotlaşma ile beraber görülebilecek yeni talep konusunda bilinçlendirmesi ve bu konuda proaktif 

davranılarak işletme içerisinde sağlıklı bir zemin oluşturulması sağlanmalıdır. Çoban’ın (1996) da 

değindiği gibi değişimin gerisinde kalmamak için değişimi yönetmenin gereklilikleri öğrenilmelidir ve 

çevredeki değişimlere paralel değişimlerin sağlanmasında en büyük yük yönetimdedir.  

Robotlaşmanın büyük zorluklarından olan tasarım da tartışılması gereken bir diğer önemli konudur. 

İçinde bulunduğumuz dönemde insanların ahlaki ve etik değerlerine uygun bir dizayn ya da dizaynlara 

sahip robotların tasarlanıp, ortaya çıkarılması hem çalışan hem de misafir motivasyonunu 

etkileyebilecektir. Bununla beraber ‘’tekinsiz vadi’’ durumu ile de karşı karşıya olan robotların dış 

görünüşünün belirlenmesi, etkili ve doğal bir etkileşime geçilebilmesi için önem taşımaktadır. 

Robotların üniforma giyip giymeyecekleri veya ne şekilde giyineceklerinin kararları verilmelidir. 
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Tekinsiz vadi durumunun farkındalığının sağlanmasının çalışanlar tarafından da bilinmesi için yapılacak 

oryantasyonlar düzenlenebilecektir. Nam Io ve Boon Lee’nin (2020) çalışmalarından çıkan sonuca göre 

mevcut olan çalışmalarda insansı robotlardansa hayvansı robotlar daha kullanışlı görülmekte. Bu 

durumun da insansı tasarımın henüz yeterince gelişmemiş olduğu için ortaya çıktığını söyleyebiliriz.  

Ryall (2019) ve Hertzfeld (2019) çalışmalarında da görüldüğü gibi robotlar heterojen ortamlarda yer 

alacaklarından, aldıkları soruları ve komutları istenilen dillerde anlayabilir olmalılardır. Nam Io ve Boon 

Lee (2020) bazı müşterilerin robotlarla anlaşamadığını belirtmiştir. Bunun sebebi robotların karşısındaki 

insanları anlayamamasıdır. Bu sorunların önüne geçilmesi için ya sensör ve efektörlerin daha da gelişmiş 

olması gerekmektedir ya da bu alana yönelik daha hassas sensör ve efektörler üzerine gidilmelidir.  

Yönetici ve çalışan açısından otel içerisinde yaratılacak olan robot istihdamı bir risk olarak 

görülebilecektir. Ancak literatür içerisinde yapılmış çalışmalardan yola çıkılarak henüz böyle bir 

durumun olduğu görülmemektedir. Nam Io ve Boon Lee (2020) yaptıkları görüşmelerde, servis 

robotlarının hisleri ve duyguları gösteremediği takdirde insanların yerini alamayacakları düşüncesini 

ortaya çıkarmıştır. Henn-na örneğinde de görüldüğü gibi tam robotlaşmaya geçilmeden önce yeterli 

teknolojik gelişmelere sahip olunmadığında hem olumsuz tepkiler alınmakta hem de turistler robotlaşma 

düşüncesinden uzaklaşabilmektedir. Bu sebeple gerek tasarımsal gerekse yazılımsal eksikliklerin 

giderilmemesi insanların, insansı robotlara karşı cephe alması ile sonuçlanabilecektir.  

Diğer bir yandan Çin’de iş robot ve artırılmış gerçekliğe karşı işlerini kaybedeceğini düşünen 

insanların yaptıkları ayaklanmalar basına düşmüş durumda (He, 2020). Huang ve Rust’ın (2018) 

göstermiş olduğu yapay zeka iş değiştirme teorisine göre insanların işlerinden olması söz konusu değil. 

Bu teoriye göre gelişen teknoloji ile insanlar işlerinden olmak yerine belirli görevleri robotlara ve yapay 

zekaya bırakma durumunda kalacak ve yapmaları gereken diğer görevlerine daha fazla vakitleri 

kalacağından daha verimli hale geleceklerdir. Bunun da anlaşılması için işletmeler içerisinde yapılacak 

oryantasyonlar önem taşımaktadır.  

Pandemi süreci içerisinde turistlerin değişen istek ve beklentilerinin de karşılanması için robotlaşma 

ile büyük adımlar atılabilecektir. Bulaşma riskini azaltabilecek bir yöntem olarak belirli işlemlerde 

robotlaşmaya gidilmesi ile turizm konusunda kısıtlamaların azaltılmasının sağlanmasına da yardımcı 

olunabilir. Yapılacak uygulamalar ile destinasyonlar ya da işletmeler robotlaşma sayesinde pandemiye 

karşı daha güvenilir görülebilecek ve pandemi sonrası bir kaçış destinasyonu olarak sayılabilecektir. Bu 

sebeple yöneticilerin robotlaşma üzerindeki tavırları ilerleyen dönemlerde daha da önem kazanacaktır. 

Robotlaşmanın işletmelere entegrasyonu konusunda sonraki çalışmalarda görüşmeler ve incelemeler 

yapılarak, hem yöneticilerin hem de ziyaretçilerin robotlaşmaya karşı bakış açılarının irdelenmesi 

gerekmektedir. Bu sayede aynı zamanda robotlaşma üzerindeki itici ve çekici güçler daha iyi 

görülebilecektir.  
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Tüm faydaları ve negatif etkilerinin yanında değişen jenerasyon ile birlikte, konaklama 

işletmelerindeki robotlaşma yüksek getirisi olan bir pazarlama aracı olarak da kullanılabilecektir. 

Günümüzde sadece robotları farklı şekillerde görmeye tema parklarına ve destinasyonlara yönelebilen 

turistler, oteller içerisinde yapılabilecek olan geliştirmeler ile birlikte yeni bir çekicilik unsuru ile 

karşılaşabilecekler ve seyahat planlarını değiştirebileceklerdir.  

Çalışma kapsamında turizm endüstrisinde büyük bir paydaş olan konaklama sektörü içerisinde 

robotlaşmaya karşı tutumlar ve robotlaşma örnekleri incelenmeye çalışılmıştır. Hizmet sektörü 

içerisinde önemli değerler taşıyan maliyetlerin azaltılması, rekabette rakiplerin önüne geçme, istikrarlı 

olma, fiziksel kanıt gösterme, servis teslimat sürelerini kısaltma gibi değerlerin robotlaşma ile 

gelişimlerinin sağlanması mümkün gözükmektedir. İlerleyen çalışmalarda robotlaşmayı tecrübe eden 

pilot otellerle görüşmeler yapılarak robotlaşmaya uzak ve yakın olan işletmelerin özelliklerinin ortaya 

çıkartılması da çalışmayı geliştirecektir. Aynı şekilde bu görüşmelerle ideal robot tasarımına ulaşım da 

sağlanabilecektir. Covid-19 döneminde turistlerin beklentileri ve turizm anlayışları değişmek 

durumunda kalmıştır. Değişen bu beklentiler çerçevesinde robotlaşmaya yönelimde daha pozitif bakış 

açılarının yakalanıp yakalanılamayacağı da önemlidir. 

İnsanlık, hizmet sağlayan işletmeler içerisinde robotlaşmanın yaygın olarak görülebileceği 

dönemlerin henüz başındadır. Bu sebeple robotların iş etiğine yönelik çalışmaların da yapılması 

gerekmektedir. Robotların insanlarla aynı çalışma ortamında bulunmasının getireceği olanaklar yeni iş 

tanımlarını ve etik görüşleri beraberinde getirebileceğinden, konu üzerinde başından itibaren durulması 

karışıklıkları önleyebilecektir. 

KAYNAKÇA 

Arai, T., Kato, R. ve Fujita, M. (2010). Assessment Of Operator Stress Induced By Robot Collaboration in 

Assembly. CIRP Annals, 59(1), 5-8.  

Bae, I. (2018). Public Acceptance of Fundamental Rights via a Telepresence Robot and a Video Call Stand in 

South Korea. International Journal of Social Robotics, 10(4), 503-517.  

Barrett, M., Davidson, E., Prabhu, J. ve Vargo, S. (2015). Service Innovation in the Digital Age: Key Contributions 

and Future Directions. MIS Quarterly, 39(1), 135-154.  

Bartneck, C. ve Forlizzi, J. (2004). A Desing Centred Framework For Social Human-Robot İnteraction. 

Proceedings of the 13th IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive Communication (RO-

MAN 2004), Kurashiki. 

Bartneck, C., Nomura , T., Kanda ve diğerleri (2005). A Cross-Cultural Study on Attitudes Towards Robots. The 

Proceedings of the HCI International, HCI International, Las Vegas.  

Belanche, D., Casalo, L., Flavian, C. ve Schepers,  J. (2020). Robots or Frontline Employees? Exploring 

Customers' Attributions of Responsibility and Stability After Service Failure or Success. Journal of Service 

Management, 31(2), 267-289.  



81 
 

Breazeal, C. ve Scassellati, B. (1999). How to Build Robots That Make Friends and Influence People. IEEE/RSJ 

International Conference on Intelligent Robots and Systems, IEEE, Kyonju. 

Broekens, J. (2017). Emotion and Reinforcement: Affective Facial Expressions Facilitate Robot Learning. Arificial 

Intelligence for Human Computing, Berlin, Springer.  

Bruce, A., Nourbakhsh, I. ve Simmons, R. (2002). The Role of Expressiveness and Attention in Human- Robot 

Interaction. IEEE Conference on Robotics and Automation, Washington DC.  

Calderone, L. (2021). What are Service Robots? https://www.roboticstomorrow.com/article/2019/02/what-are-

service-robots/13161, (15.03.2021). 

Chan, A. ve Tung, V. (2019). Examining the Effects of  Robotic Service on Brand Experience: The Moderating 

Role of Hotel Segment. Journal of Travel and Tourism Marketing, 36(4), 458-468. 

Chiang, A. H. ve Trimi, S. (2020). Impacts of Service Robots on Service Quality. Service Business, 14, 439-459. 

Çoban, H. (1996). Sürdürülebilir Turizm ve Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklaşım. Alanya’nın Geleceği 

Semineri, Alanya. 

Darling, K. (2012). Extending Legal Protection To Social Robots: The Effects of Anthropomorphism, Empathy 

and Violent Behavior Towards Robotic Objects. We Robot Conference, University of Miami.  

Davenport, T. ve Julia, K. (2015). Beyond Automation. Harvard Business Review. 59-65. 

Duffy, B. (2003). Anthropomorphism and the Social Robot. Robotics and Autonomous Systems, 42(3-4), 177-190.  

Erboz, G. (2017). How to Define Industry 4.0: The Main Pillars of Industry 4.0. Managerial Trends The 

Development Of Enterprises In Globalization Era, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia. 

Esteva, A., Brett, K., Roberto, A., N. ve diğerleri (2017). Dermatologist-Level Classification of Skin Cancer with 

Deep Neural Networks. Nature, 542, 115-118. 

Fırat, O. ve Fırat, S. (2017). Endüstri 4.0 Yolculuğunda Trendler ve Robotlar. İstanbul Üniversitesi İşletme 

Fakültesi Dergisi, 46(2), 211-223. 

Fong, T., Nourbakhsh, I. ve Dautenhahn, K. (2003). A Survey of Socially Interactive Robots. Robotics and 

Autonomous Systems, 42(3-4), 143-166.  

Garcia, E., Jimenez, M. A., De Santos, P. ve Armada , M. (2007). The Evolution of Robotics Research. IEEE 

Robotics & Automation Magazine, 14(1), 90-103.  

Gladstone, N. (2016). Are Robots the Future of Hotels? Oyster: https://www.oyster.com/articles/are-robots-the-

future-of-hotels/, (04.02.2021). 

Haidegger, T., Barreto, M., Gonçalves, P. ve diğerleri (2013). Applied Ontologies and Standards for Service 

Robots. Robotics Autonom Systems, 61(11), 1215-1223. 

He, L. (2020). China is Really Worried About Unemployment.  

Hertzfeld, E. (2019). Japan's Henn na Hotel Fires Half its Robot Workforce.  

https://www.roboticstomorrow.com/article/2019/02/what-are-service-robots/13161
https://www.roboticstomorrow.com/article/2019/02/what-are-service-robots/13161
https://www.oyster.com/articles/are-robots-the-future-of-hotels/
https://www.oyster.com/articles/are-robots-the-future-of-hotels/


82 
 

Hoffman, L. ve Kramer, N. (2013). Investigating The Effects of Physical and Virtual Embodiment In Task-oriented 

and Conversational Contexts. International Journal of Human-Computer Studies, 71(7-8), 763-774.  

https://edition.cnn.com/2020/01/13/economy/china-2020-economy/index.html, (31.03.2021). 

https://www.hotelmanagement.net/tech/japan-s-henn-na-hotel-fires-half-its-robot-workforce, (04.02.2021). 

https://www.theverge.com/2016/3/9/11180418/hilton-ibm-connie-robot-watson-hotel-concierge, (31.03.2021). 

http://bilimteknik.tubitak.gov.tr/sites/default/files/bilgipaket/robotik/tanimlar.html, (04.02.2021). 

https://sozluk.gov.tr, (04.02.2021). 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8373:ed-2:v1:en, (04.02.2021). 

Huang, M. ve Rust, R. (2018). Artificial Intelligence in Service. Journal of Service Research, 21(2), 155-172.  

İbiş, S. (2019). Turizm Endüstrisinde Robotlaşma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 403-420.  

Ivanov, S. (2019). Ultimate Transformation: How Will Automation Technologies Disrupt The Travel, Tourism 

and Hospitality Industries?. Zeitschrift für Tourismuswissenschaft, 11(1), 25-43. 

Ivanov, S. ve Webster, C. (2019). Robots, Artificial Intelligence and Service Automation in Travel. Tourism and 

Hospitality, Bingley, Emerald Publishing,. 

Ivanov, S., Webster , C. ve Berezina, K. (2017). Adoption of Robots and Service Automation by Tourism and 

Hospitality Companies. Revista Turismo & Desenvolvimento, (27/28), 1501-1517. 

Jia, K., Kenney, M., Mattila, J. ve Seppala, T. (2018). The Application of Artificial Intelligence at Chinese Digital 

Platform Giants: Baidu, Alibaba and Tencent. (81).  

Johnson, M., Shrewsbury, B., Bertrand, S. ve diğerleri (2015). Team IHMC's Lessons Learned from the DARPA 

Robotics Challenge Trials. Journal Of Field Robotics, 32(2), 192-208. 

Kabadayı, S., Ali, F., Choi, H. ve diğerleri (2019). Smart Service Experience in Hospitality and Tourism Services. 

Journal of Service Management, 30(3), 326-348.  

Lee, K., Jung, Y., Kim, J. ve Kim, S. (2006). Are Physically Embodied Social Agents Better than Disembodied 

Social Agents? The Effects of Physical Embodiment, Tactile Interaction, and People’s Loneliness in Human–

Robot Interaction. International Journal of Human-computer Studies, 64(10), 962-973.  

Lee, M., Forlizzi, J., Rybski, P. ve diğerleri (2009). The Snackbot: Documenting the Desing Of A Robot for Long-

term Human-Robot Interaction. International Conference on Human Robot Interaction, Association for 

Computing Machinery, California.  

Lee, W., Kwag, S. ve  Ko, Y. (2020). Optimal Capacity and Operation Desing of a Robot Logistics System for the 

Hotel Industry. Tourism Management, 76, 1-10.  

Leichman, S., A. ve Merlino, G. (2017). Medicine: The Final Frontier in Cancer Diagnosis. Nature, 542, 36-38. 

Leite, I., Pereira, A., Mascarenhas, S. ve diğerleri (2013). The Influence of Empathy in Human–Robot Relations. 

Journal of Human-Computer Studies, 71(3), 250-260.  

https://edition.cnn.com/2020/01/13/economy/china-2020-economy/index.html
https://www.hotelmanagement.net/tech/japan-s-henn-na-hotel-fires-half-its-robot-workforce
https://www.theverge.com/2016/3/9/11180418/hilton-ibm-connie-robot-watson-hotel-concierge
http://bilimteknik.tubitak.gov.tr/sites/default/files/bilgipaket/robotik/tanimlar.html
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8373:ed-2:v1:en


83 
 

Li, J. (2015). The Benefit of Being Physically Present: A Survey of Experimental Works Comparing Copresent 

Robots, Telepresent Robots and Virtual Agents. International Journal of Human-Computer Studies, 77, 23-37.  

Lizundia, E. R., Marcos, S., Zalama, E. ve diğerleri (2015). A Bellboy Robot: Study of the Effects of Robot 

Behaviour on User Engagement and Comfort. International Journal of Human-Computer Studies, 82, 83-95.  

Lopez, J., Perez, D., Zalama, E. ve Bermejo, J. G. (2013). BellBot. A Hotel Assistant System Based On Mobile 

Robots. International Journal of Advanced Robotic Systems, 10(1), 1-11.  

Lu, Y. (2017). Enabling User Context Utilization in the Internet Communication Protocols: Motivation. 

Architecture and Examples. Beyond the Internet of Things, Springer. 

Martin, H. (2016). Robots Deliver Fun With Hotel Room Service Orders, and They Don’t Expect a Tip. Los 

Angeles Times: https://www.latimes.com/business/la-fi-hotel-robots-20160207-story.html (18.05.2021). 

Mil, B. ve Dirican, C. (2018). Endüstri 4.0 Teknolojileri ve Turizme Etkileri. Disiplinlerarası Akademik Turizm 

Dergisi, 1(3), 1-9. 

Mori, M., MacDorman, K. F. ve Kageki, N. (2012). The Uncanny Valley. IEEE Robotics & Automation Magazine, 

19(2), 98-100. 

Murphy, J., Gretzel, U. ve Pesonen, J. A. (2019). Marketing Robot Services in Hospitality and Tourism: The Role 

of Anthropomorphism. Journal of Travel and Tourism Marketing, 36(7), 784-795.  

Murphy, J., Hofacker, C. ve Gretzel, U. (2017). Dawning of the Age of Robots in Hospitality and Tourism: 

Challenges for Teaching and Research. European Journal of Tourism Research, 15, 104-111. 

Nam-Io, H. ve Boon-Lee, C. (2020). Social Media Comments about Hotel Robots. Journal of China Tourism 

Research, 16(1), 1-20.  

Nieto, D., Quesada-Arencibia, A., Garcia, C. ve Moreno-Diaz, R. (2014). A Social Robot In a Tourist 

Environment. Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence: Personalisation and User Adapted Services 

Springer. 

Nomura, T., Suzuki, T., Kanda, T. ve Kato, K. (2006). Measurement Of Negative Attitudes Toward Robots. 

Interaction Studies, 7(3), 437-454.  

Pfeifer, R., Lungarella, M. ve Lida, F. (2007). Self-Organization, Embodiment, and Biologically Inspired Robotics. 

Science, 318(5853), 1088-1093.  

Pinillos, R., Marcos, S., Feliz, R. ve diğerleri (2016). Long-Term Assessment of a Service Robot in a Hotel 

Environment. Robotics and Autonomous Systems, 79, 40-57.  

Reiser, U., Conette, C., Fischer, J., Kubacki, J. ve diğerleri (2009). Care-O-bot 3- Creating a Product Vision For 

Service Robot Applications by Integrating Design and Technology. IEEE/RSJ Conference on Intelligent Robots 

and Systems, New Jersey.  

Ronael, M. (2020). Turizm Sektöründe Robotlaşma ve Sektörün Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme. 

International West Asia Congress of Tourism Research (IWACT-2020) The Book Of Proceedings, 153-173. 

https://www.latimes.com/business/la-fi-hotel-robots-20160207-story.html


84 
 

Rüßmann, M., Lorenz, M., Gerbert, P. ve diğerleri (2015). Industry 4.0: The Future Of Productivity and Growth 

in Manufacturing Industries. Boston Consulting Group. 

Ryall, J. (2019). AI Fail: Japan's Henn-na Hotel Dumps 'Annoying' Robot Staff, Hires Humans. South China 

Morning Post: https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/2182295/ai-fail-japans-henn-na-hotel-dumps-

annoying-robot-staff-hires, (31.03.2021). 

Sawhney, M. (2016). Putting Products into Services. Harvard Business Review, 82-89. 

Şenel, A. (2007). Turizm Sektöründe Yatırım Kararları. Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F Dergisi, 9(12), 1-12. 

Statt, N. (2016). Hilton and IBM Built a Watson-Powered Concierge Robot.  

Sugasri, S. & Selvam, R. (2018). Recent Technological Trends in Tourism and Hospitality Industry. International 

Journal of Management, Technology and Engineering, 8(12), 883-889. 

TÜRSAB. (2020). Covid-19 Sürecinde Türkiye ve Dünya Turizm Değerlendirmesi. 

Weller, C. (2017). Meet The First-Ever Robot Citizen — A Humanoid Named Sophia That Once Said It Would 

'Destroy Humans. https://www.businessinsider.com/meet-the-first-robot-citizen-sophia-animatronic-humanoid-

2017-10, (31.03.2021). 

Wirtz, J., Patterson, P., Kunz, W., Gruber, T., Lu, V., Paluch, S. & Martins, A. (2018). Brave New World: Service 

Robots In the Frontline. Journal of Service Management, 29(5), 907-931.  

Xie, M. (2003). Fundamentals of Robotics: Linking Perception to Action. Singapore, World Scientific.  

Xu, S., Stienmetz, J. ve Ashton, M. (2020). How will Service Robots Redefine Leadership in Hotel Management? 

A Delphi Approach. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(6), 2217-2237. 

Yazıcı, E. ve Düzkaya, H. (2016). Endüstri Devriminde Dördüncü Dalga ve Eğitim: Türkiye Dördüncü Dalga 

Endüstri Devrimine Hazır Mı? Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori v e Uygulama, 7(13), 49-88. 

Zalama , E., Garcia-Bermejo, J., Marcos, S. ve diğerleri (2014). Sacarino, a Service Robot in a Hotel Environment. 

ROBOT2013: First Iberian Robotics Conference, Springer. 

Zhong, L., Zang, X., Rong, J. ve diğerleri. (2020). Construction and Empirical Research on Acceptance Model of 

Service Robots Applied in Hotel Industry. Industrial Management & Data Systems.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/2182295/ai-fail-japans-henn-na-hotel-dumps-annoying-robot-staff-hires
https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/2182295/ai-fail-japans-henn-na-hotel-dumps-annoying-robot-staff-hires
https://www.businessinsider.com/meet-the-first-robot-citizen-sophia-animatronic-humanoid-2017-10
https://www.businessinsider.com/meet-the-first-robot-citizen-sophia-animatronic-humanoid-2017-10


85 
 

TURİZM TEMALI BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE SUNULAN 

BİLDİRİLERİN YAYIN ORANI VE SÜRELERİ 

Arş. Gör. Barış YALÇINKAYA1, Doç Dr. Gürel ÇETİN2 

Özet 

Bilimsel faaliyetler çeşitlilik göstermekle birlikte bilimsel etkinlik kapsamında toplantıların etkinlikleri 

özellikle tıp ve mühendislik dallarında irdelenen konular arasında yer almıştır. Özellikle son yıllarda 

Sosyal Bilimler kapsamında Turizm bilim dalı üzerine düzenlenen toplantılara ilişkin 

değerlendirmelerin yapıldığı çalışmalar gözlemlenmektedir. Sonrasında yayına dönüşmesi, bilimsel 

bilgi aktarımın gerçekleştiği bilimsel toplantılara ilişkin etkinliğinin değerlendirilmesinde dikkate 

alınan unsurlardan dergide yayın oranının belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu 

kapsamda nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş olup ikincil veri kaynaklarından yararlanılmış olup 

2018 yılında 7 uluslararası turizm temalı kongrelerden 3’ü amaçlı örneklem temelinde kongrelere 

ilişkin kongre programları, özet, genişletilmiş özet, tam metinler kitapları ve dergi özel sayıları 

incelenmiştir. Bu noktada elektronik ortamda, kongrelerde sırayla bildiri başlıkları, ilk yazar, son yazar 

bilgileri Google Akademik ve YÖKAKADEMİK üzerinden aratılarak ilgili yayınlara erişim yoluna 

gidilmiştir. Tespit edilen yayınlar makaleler söz konusu ise tarandığı endekslere göre, kitap bölümleri 

ise yayınevi durumuna göre sınıflandırma yoluna gidilmiştir. Bulgular incelendiğinde çalışmada yayın 

oranlarının düşük olduğu tespit edilmiş olup yayın sürelerine ilişkin tespitler sunulmuş, öneriler 

sıralanmıştır.  

Anahtar Kelimeler-Bilimsel Etkinlikler, Yayınlanma Oranı, Yayın Süresi. 

 

PUBLICATION RATE AND TIME TO PUBLICATION OF PAPERS 

PRESENTED IN TOURISM-THEMED SCIENTIFIC EVENTS 

Abstract 

Although the scientific activities vary, the effectiveness of the meetings within the scope of scientific 

activities has been among the topics discussed especially in medicine and engineering areas. Especially 

in recent years, it has been observed that there are studies in which evaluations are made regarding the 

meetings held on Tourism science within the scope of Social Sciences. The purpose of the study is to 

determine the publication rate in the journal, which is one of the factors that are taken into account in 

evaluating the effectiveness of scientific meetings in which scientific information transfer takes place. 

In this context, a qualitative research approach was adopted and as secondary data sources, congress 

programs, abstract, extended summary, full texts books and journal special issues were examined on 

the basis of purposive sampling from 3 of 7 international tourism-themed congresses in 2018. At this 
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point, the titles of the papers, the first author and the last author information were searched 

electronically through Google Scholar and YÖKAKADEMİK in order to access related publications. If 

the detected publications were articles, they were classified according to the index they were scanned, 

and the book chapters according to the publisher's status. Findings shows that in the study, it was 

determined that the publication rates were low, and the findings regarding the time to publication were 

presented and the recommendations were listed. 

Keywords-Scientific Events, Rate of Publication, Time to Publication. 

1. GİRİŞ  

Akademik faaliyetler çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. Buna yönelik olarak bilimsel üretim de 

niteliksel ve niceliksel anlamda gelişimin sağlanmasına yönelik ulusal anlamda düzenlemeler 

bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi olan Akademik performansa ilişkin 2018 tarih 11834 sayılı 

“Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” kapsamında Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanına 

yönelik faaliyet türleri: Proje, Araştırma, Yayın, Tasarım, Sergi, Patent, Atıf, Tebliğ, Ödül olarak 

sıralanmakla birlikte yayınlar (Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği, 2018); 

 Makale: (1) SCI, SCI-E, SSCI, AHCI kapsamında yayınlanan araştırma makaleler; (2) aynı 

kapsamda yayınlanan derleme ve kısa makaleler; (3) ÜAK temel alanı kapsamındaki alan 

endekslerinde yayınlanan araştırma makaleleri; (4) aynı alan endekslerinde yayınlanan derleme 

veya kısa makaleler; (5) diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan araştırma makalesi; (6) 

ULAKBİM TR Dizin tarafından ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale 

 Dergi Editörlüğü: (1), makale 1’ kapsamındaki dergilerde editörlük ya da editör kurul üyeliği; (2) 

ÜAK tarafından tanımlanan alan endeksi kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu 

üyeliği; (3) diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği; (4) 

ULAKBİM TR Dizin tarafından ulusal hakemli dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği 

 Kitap: (1) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan özgün bilimsel kitap; (2) 

tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü; (3) 1’ 

deki ile aynı kapsamda bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı; (4) tanınmış ulusal yayınevlerinden 

aynı kapsamdaki kitap; (5) tanınmış ulusal kitapta aynı kapsamdaki bölüm yazarlığı olarak 

sıralanmaktadır. 

Doçentlik başvuru şartları kapsamında faaliyetlere bakıldığında ise bilimsel faaliyetler şu şekilde 

sıralanmaktadır (ÜAK, 2021a)  

1. Uluslararası Makale; 

2. Ulusal Makale;  

3. Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın  

4. Kitap 

5. Atıflar 



87 
 

6. Lisansüstü Tez Danışmanlığı (danışmanlığında tamamlanan) 

7. Bilimsel Araştırma Projesi  

8. Bilimsel Toplantı Faaliyeti (adayın lisansüstü tezlerinden üretilmemiş olmak, poster hariç, tam 

metni yayınlanmış olması. Bu kapsamda 5-10 puan kıstası ile bu kapsamda faaliyet şart koşulduğu 

görülmekte ve her toplantıda en fazla bir bildiri puanlanır) 

9. Eğitim Öğretim Faaliyeti 

Burada kitap, editörlük ve makale faaliyetlerinden Tebliğ’lerin ayrıldığı görülmektedir. Sunuların 

daha sonradan yayına dönmesi konusunun önemi ve iki yayın türünün ayrımı net olarak görülmektedir. 

Bununla birlikte özellikle 1990’lı yıllarda akademik faaliyetlerde teşvik edici uygulamalar arasında 

belirli kriterleri sağlayan yayınlara desteklerin verilmesi yoluna gidilmiştir.  

Bilimsel toplantılar, bilim insanlarının ve öğrenciler için önemli bir alan olmakta, mevcut çalışmalara 

katkısının yanı sıra, alana yönelik diyalogların sağlanması, yeni tekniklerin öğrenilmesi, becerilerin 

kazanılması, fikirlere sahip olunmasında ve politika yapımını da kapsamak üzere farklı ve zengin 

içerikte katkılara sahiptir (Oester vd., 2017). 

Araştırmaların küreselleşmesi ile sayılarının hızla artan bilimsel toplantıların; dünyanın herhangi bir 

yerinden bilim insanlarınca araştırmaların yayınlanmasından önce sunulmasında, yeni araştırmaların 

sunulmasıyla buna yönelik geri bildirimlerin alınmasında, bilginin yaygınlaşmasında, alana ilişkin farklı 

araştırmacılarla iletişimin sağlanmasında, yeni işbirliklerinin sağlanmasında, üretilen bilgilerin 

yaygınlaşmasında önemli katkıları olduğu belirtilmektedir (Klemeš, 2016; Zierath, 2016; Arap vd., 

2014; Terzi vd., 2013). 

Uzun zamandır düzenlenen geleneksel konferansların, mesleki toplulukların toplantıları için 

geleneksel forumlarının olduğunu belirten (Kelemeš, 2016), bilimsel toplantıların temel konularını; 

 Konferansın yer ve zamanı, 

 Doğru kitlenin hedeflenmesi,  

 Uluslararası Bilimsel Komite'nin atanması,  

 Genel Konuşmacılar,  

 İleri düzey bilim insanının teşviki ve katılımı,  

 Gelecek vadeden genç araştırmacıların katılımlarının sağlanması olarak sıralamakta ve poster 

sunumların sayı ve yapısının, bildiri kitapları ve etki faktörü yüksek dergilerde yayınlamasına yönelik 

kararların alınması gerektiğini ifade etmektedir.  

Kongre bilgi internet sitesinden 2018 yılı için turizm kategorisinde gerçekleştirilen bilimsel 

toplantılar listelenerek ilgili toplantılara ilişkin toplantı programları, bildiriler kitaplarına erişilmeye 

çalışılmıştır. Bildiriler kitaplarında yer alan yayın türlerinden yer alan özet, genişletilmiş özet ve tam 

metinler çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Bu kapsamda toplantı programına erişilebilen sunumlarda 

tam metinlerin özellikle toplantı bildiriler kitaplarında yayınlanma oranı; bildiriler kitaplarında yer alan 
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tam metin, genişletilmiş özet ve özetlerin ise hakemli dergilerde yayınlanma oranları, yayınlanma 

süreleri ve yayınlanan dergilerin etki faktörleri incelenecektir.  

2. LİTERATÜR 

Bilimsel faaliyetlerin tespit edilip desteklenmesine ilişkin Türkiye’de Akademik Teşvik 

uygulamasının yanında ayrıca daha eski tarihlere dayanan TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası 

Yayınları Teşvik Programı da uygulanmaktadır. Tablo 1’de konuya ilişkin olarak, verilen desteklerin 

süreç içerisinde sınıflandırma şeklinde ve kriterlerinde değişiklikler görülmektedir. 

Tablo 1. TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Yayınları Teşvik Programında Sınıflandırma ve 

Değişimler 

Yıl Sınıflandırmalar Değişimler 

1993-

1995 

 

A: SCI gibi dizinlerde listelenen makaleler) 

B: Makale dışı editöre mektup, olgu sunumu gibi yayınlar 

C: Uluslararası konferans bildirileri 

D: SCI, EI gibi dizinlerde listelenen ancak A ve B sınıfına 

girmeyen makale ve makale dışı yayınlar 

 1995 Konferans bildirilerine 

verilen desteklerin kaldırılması 

 

1996 A: SCI kapsamında yayınlanan makaleler 

B: Makale dışı yayınlar 

C: B sınıfına girmeyen; bilimsel katkı yaptığı belirlenen 

yayınlar 

D: Diğer uluslararası dizinlerde yayınlanan yayınlar 

B’nin destek oranı artırılarak C ve D azaltılmış. 

 1996 sonundan editöre 

mektuba verilen desteğin aynı 

nedenle kaldırılması 

 Türk Uyruklu olmayan 

araştırmacıların destek kapsamına 

alınması 

1997 Her sınıfta makale içi makale dışı olmak üzere SCI Journal 

Citation Reports’ta (JCR) listelenen dergiler etki 

faktörlerine göre üç sınıfta inceleme A1, A2; B1, B2; C1, 

C3. 

SCI dışındaki yayınlara destek 

verilmemesi kararı  

D sınıfının kaldırılması 

2004  2004: TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 

Makale dışı yayınlara verilen 

destekler, Makale türü için 

belirlenenin yarısı kararı 

2006 Sosyal ve İnsani Bilimler alanındaki yayınların destek 

kapsamına alınması 

 Social Sciences Index (SSCI) kapsamındaki JCR 

etki faktörü sıralamalarının kullanılması 

 Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) için 

etki faktörleri sıralanmamakta. 

*1993-2005 sadece Fen Bilimleri, 

Tıp ve Mühendislik alanlarındaki 

yayınlara olan destekler 

2007 Sosyal Bilimler dergilerinde SSCI JCR etki faktör 

sıralamasında ikinci yarıdaki dergilerin %40’ı C, %10’u 

D1, D2 olarak değerlendirilmesi 

 

2011 Fen Bilimlerinde C, Sosyal Bilimlerde D sınıfı 

kapsamındaki desteklerin kaldırılması 

 

2013 Sınıflandırmaların sonlandırılması. 

Dergi etki faktörleri, JCR beş yıllık etki faktörü 

kullanılarak etki faktörleri farklı Fen Bilimleri ve Sosyal 

Bilimler dergileri arasında denge sağlama çabası (Sosyal 

Bilimlerde etki faktörü daha düşük, atıf yarı yaşamı daha 

uzun) 

Etki ve Görünürlüğünün artırılması 

 

Sosyal Bilimlerde dergilerin 

konumlandırma problemi 

 

2014 Yeni hesaplama yöntemi Makale Etki Puanı (Article 

Influence Score); JCR atıf ağında 5 yıllık atıfları dikkate 

alınarak hesaplamakta. 

 

2019-

2020* 

Makale Etki Puanı’nın ilk kez kullanılması (2019). 

UBYT Dergi listesinin hazırlanmasında MEP’in 

kullanılması (2020) 

2020 JCR içindeki dergilere ilişkin 

eşik değerleri 
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   SCIE: 0.50 

 SSCI: 0.25 

Kaynak: Tonta’dan (2017) derlenmiştir.  

Burada dikkat çeken husus, konferans bildirilerinin 1995 yılında bilimsel katkılarının sınırlılığının 

vurgulanması olmaktadır (Tonta, 2017). 

Özellikle turistik destinasyonda düzenlenen kongrelere daha fazla delegenin katıldığı, ancak aynı 

sebepten oturumlara katılımlarda ihmallerin olma riskinin olduğu ifade edilmektedir (Klemeš, 2016). 

Bununla birlikte güncel olarak bilimsel toplantılara katılıma yönelik, bütçe ve zaman kısıtı konusunun 

ulusal fonlama ajanslarınca, özel kuruluşlarca ve hayırseverlerce aşılabilmesinin önemi vurgulanmakta, 

sanal konferansların da yaygınlaşmasıyla hem zaman-maliyet hem de eş zamanlı oturumlara birden 

katılım fırsatı gibi avantajlara sahip olduğu ifade edilmektedir. Bilimsel toplantılara katılımın 

katılımcıların kariyer basamaklarına göre katılımın farklılaşarak; (a) öğrencilerin daha çok akranlarının 

çalışmalarını ve kullanılan yöntemleri takip etmek adına ulusal düzeyde toplantılara katılıma; (b) 

doktora sonrası araştırmacı ve yeni araştırmacıların daha büyük, giriş düzeyinde uluslararası alanda 

toplantılara katılım sağlanarak yeni araştırmacılarla iletişim ve işbirliğinin sağlanmasına; (c) daha 

kıdemli bilim insanları alanın geleceğine ilişkin yönün belirlenmesine yönelik düşünce kuruluşu tarzı, 

seçkin davetli toplantılara odaklanabildiği ifade edilmektedir (Zierath, 2016). 

Uluslararası düzeydeki bilimsel toplantıların başarısının deneyimli araştırmacıların kongre bilim 

komitesi özelindeki algıları temelinde incelendiği çalışmada komiteye ilişkin kriterler; bilimsel alandaki 

itibarı, araştırma faaliyeti, akademik pozisyonu, araştırma etiği, deneyimleri, yayın kurullarına katılım, 

gözden geçirme kabiliyeti ve çok ulusluluk olarak sıralanmaktadır (Terzi vd., 2013). 

Çok sayıdaki sözlü sunumdan en bilgilendirici ve üst düzey kaliteye sahip olan çalışmaların hakemli 

dergilerde tam metin olarak yayınlandığı, toplantının bilimselliğinin ise yayın oranının göstergesi 

olduğu, birbirini izleyen yıllık toplantıların yayın oranlarının ise toplantıların bilimsellik düzeyinin 

tutarlılığının incelenmesini sağladığı, diğer yazarlar için ne kadar faydalı olduğunun tahmin edebilmek 

için atıf sayılarının incelenebileceği ve sözlü sunum ve tam metnin yayınlanması arasındaki gecikmenin 

toplantının yazar ve katılımcıları açısından önemi vurgulanmaktadır. Çalışmada yüksek yayın oranı ve 

sunumların yayınlandığı dergilerin etki faktörlerinin yüksekliği sonucunda ilgili toplantıların genel 

olarak yüksek bilimsel değere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Van der Steen vd., 2003).  

Tıp alanında (Lougborough vd., 2016; Dressler ve Leswick, 2015; Arap vd., 2014; Scherer vd., 2007; 

Macmillan vd., 2007; Van der Steen vd., 2003; Roy vd., 2001), veterinerlik (Ofri vd., 2017) çeşitli 

mühendislik alanlarında (Martín-Martín vd., 2015; Klemeš 2016) kimya ve biyoloji alanında (Evered 

vd., 1985) çalışmalarda yayın oranları ve yayın sürelerine yönelik incelemeler gerçekleştirilmiştir. 

Veterinerlik alanında düzenlenen meslek kuruluşunun ardışık 5 toplantısında sunulan özetlerin 

incelenerek hakemli dergilerde yayınlanmasını sağlayabilecek karakteristiklerin incelendiği çalışmada; 

a. yayınlanma süresi ve dergi adı; b. İlk ve son yazarların mesleki nitelikleri ve uyruğunun, alt 
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disiplinlerinin yayınlanma olasılığına etkisi analiz edilmiştir. Çalışmada son toplantı yılı yayından 5 yıl 

önce olup çalışmada bir özetin hakemli yayın olarak yayınlanmasını etkileyen bağımsız değişkenleri şu 

şekilde sıralamaktadır (Ofri vd., 2017): 

 Sunum yılı 

 İlgili disiplin 

 Türleri 

 Sunum türü (sözlü/poster) 

 Araştırma türü (araştırma, derleme) 

 Alınan destek  

 Özette değinilen ilk ve son yazarın kuruluşu 

 İlk ve son yazarın statüsü (Konferans değerlendirme komitesi, sekretaryası) 

 Tek ulustan katılım için ilk ve son yazarların milliyeti 

 İlk/son yazarın yeri İngilizce’yi konuşup konuşmadığı  

Biyoloji ve kimya alanında bir kuruluş tarafından (a) 1950-1984 yılları arasında düzenlenen toplam 

240 sempozyumun katılımcılar üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla, birbirini izleyen 40 konferansa 

katılan tüm katılımcıların %80’ininden; katılımcıların sempozyuma ilişkin görüşleri, kurdukları 

iletişimlerin sayısı, daha sonrasında diğer katılımcılarla bilimsel değişimde bulunanların oranı ve 

konferanslarda elde edilen iletişimlerin daha sonrasında ortak araştırma projesinin sayısına yönelik 

sorular anket ile elde edilmiştir. (b) Sempozyumun bilimsel katkısı açısından değerlendirmek için ise 

1971-1982 yıllarını içeren sempozyum yayınlarına Science Citation Index’te alınan atıflar çalışmalar 

dahil edilmiştir (Evered vd., 1985). 

Medikal konferanslarda, radyoloji alanında önde gelen bir kongrenin 2000-2010 yılları arasında 

sunulan çalışmaların yüksek nitelikli dergilerde yayınlanmasına ilişkin alanyazında eksikliğe yönelik; 

yayınlanma oranları ve özetlerdeki değişimler incelenmiştir (Lougborough vd., 2016). 

2000-2001 yılları arasında düzenlenen iki faklı kuruluş tarafından düzenlenen toplantılarda yayına 

dönüşmesi için varsayımsal olarak yeterli görülen 3 yıl temelinde, tespit edilen toplam özetlerin 

%30’unun, sözlü sunumların ise %57’sinin hakemli dergilerde yayınlandığı tespit edilmiştir (Macmillan 

vd., 2007). 

Yine bildiri tarzında bilimsel etkinlik sonucu ortaya çıkan yayınların farklı veri tabanlarında farklı 

derecelerde kapsamlı olduğu; ancak bu tür yayınları tanımlayarak ve sıralayarak sınıflandırılmasının 

henüz tam gerçekleştirilemediği ifade edilmektedir (Martín-Martín vd. 2015). 

1978-1995 yıllara arasında bir topluluk tarafından düzenlenen toplantılardaki sunulan özetlerin 

hakemli dergilerde yayınlanma oranı, içeriklerindeki ve yazarlardaki değişiklikler ayrıca alt uzmanlık 
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alanlarına göre de değerlendirilmiştir. Yayınlaşma süresi ortalama 22,5 ay, yayın oranı %69.09, olarak 

tespit edilmiştir (Roy vd., 2001).  

Toplantılardaki sunulan özetlerin sözlü, poster ve video sunumlar olarak ele almaktadır. Amerika’da 

tıp dalında ki ve Brezilya’da düzenlenen tıbbi meslek topluluğunca düzenlenen toplantıların 

karşılaştırıldığı çalışmada yıllar içerisinde yayın oranları benzer şekilde artış gösterip oranda artışın 

azalarak durağan hale geldiği tespit edilmiş olup; 2001-2005 yılları arasında Brezilya’da sunulan 

özetlerin yayına dönüşme oranı %51.3; 5 yıl içerisinde ise bu oran %48.2, Amerikan topluluğunun 2001-

2007 yılları arasındaki yayınlanma oranından fazla olduğu tespit edilmiştir (Arap vd., 2014). 

Ofri vd. (2017: 1) %29’luk oranla sunulan özetlerin yayınlanma oranlarının düşük olduğunu, sunulan 

özetlerin hakemli dergiye kabul veya dergide yayınlanma medyan süresini 468 gün olarak tespit 

etmişlerdir. Dressler ve Leswick (2015), radyoloji alanında 2005-2011 yılları arasında düzenlenen 

toplantılarda sunulan 402 özetin %28’inin yayınlandığını, yayın süresinin ise %83’ünün 3 yıl içerisinde 

gerçekleştiğini tespit etmişlerdir.  

Scherer vd. (2007), biyomedikal alandaki kongreleri takiben sunulan özetlerin en az iki yıllık yayın 

süreçlerinin izlenerek son yayınlara da ulaşıldığı çalışmalara yönelik analiz gerçekleştirmişlerdir. 

Bilimsel toplantıların temel kalite göstergeleri arasında, özetlerin hakemli dergilerde yayınlanma 

oranı, yayınlanan dergilerin etki faktörleri yer almaktadır (Ofri vd., 2017; Van der Steen vd., 2003). 

Sözlü sunulan özetler, poster sunumlarının dahil edilmediği çalışmayla birlikte (Lougborough vd., 

2016: 462) bu çalışmada bildiriler kitaplarında yer alan özetler de dahil edilmiştir. 

Martín-Martín vd. (2015) Bilgisayar Bilimi, Elektrik & Elektronik Mühendisliği ve İletişim 

alanlarında, Google Scholar Metrics ‘te en az 100 çalışmanın yayınlandığı ve beş yıl içinde en az bir atıf 

alan bilimsel toplantıların bildiriler kitaplarının h indekslerine göre sıralanmıştır. 

Özetlerin seçimindeki kriterleri ile yıllar içerisindeki konferanslardaki sunulan özetlerin yayın 

oranlarındaki farklılık arasında ilişki olabileceği, toplantı yayın oranın, aynı alandaki toplantıların yayın 

oranlarının altına inmesi toplantının daha az bilgilendirici olabileceği, yayınlanan tam metinlerin faydalı 

olup olmadığı, yayına yapılan atıfların sıklığı ile ölçülebileceği ifade edilmektedir (Van der Steen vd., 

2003). 

Tam metin oranının, niteliğinin ve yayınlanma süresinin incelendiği çalışmada ilgili topluluğun bilim 

komitesine göre kategoriler oluşturulmuş, son toplantının gerçekleştirildiği yılı takip eden 4'üncü yılda, 

hakemli dergilerde tam metin olarak yayınlanan sunumlar tespit edilmiştir (Van der Steen vd., 2003).  

Ortalama yayın süresi 2 yıl; ancak %89’ luk oranla 3 yıl olduğu, 5 yılı aşan sürede de yayınların 

olabildiği ifade edilmektedir (Van der Steen vd., 2003).  

Bilimsel çalışmalar, mevcut durumda hakemli dergilerde uygulanan etki faktörü uygulaması ile ele 

alınmakla birlikte bilimsel etkinliklere ilişkin henüz yaygınlaşmış bir uygulama bulunmamaktadır. Bu 
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noktada etki faktörleri, h endeksleri gibi uygulamalara başvurularak bilimsel toplantılar 

incelenebilmektedir (Martín-Martín vd. 2015). 

Dergilerde etki faktörü, ilgili yıla ait atıf sayısının o dergide önceki iki yıl için de yayınlanan 

çalışmalara yapılan atıf sayısına bölünmesi ile hesaplanmaktadır (Garfield, 1994). 

Tablo 2. Dergi Etki Faktörünün Hesaplanması 

Dergi Etki Faktörünün Hesaplanması  

A: 1992 yılındaki toplam atıf sayısı 

B: 1990-1991 yıllarındaki makalelere 1992 yılında 

yapılan atıf (a'nın alt kümesi) 

C: 1990-1991 yılındaki atıf alan makale sayısı 

D: B/C = 1992 Etki Faktörü 

5 Yıllık Etki faktörü  

A: 1987-91 Arasında yayınlanan yayınlara 1992 

yılında yapılan atıflar 

B: 1987-1991 yılları arasında yayınlanan makaleler 

C: A/ B = 5 yıllık etki faktörü 

Kaynak: Garfield, 1994. 

Çalışmada, yayınların en fazla atıf aldığı dönem olarak beş yıllık etki faktörünün, dergilerde 

uygulanan iki yıllık etki faktörüne göre daha fazla olduğu ifade edilmektedir. (Evered vd., 1985) 

Bilim dergileri ve kurumları için bilimsel performansın atıf ve H-endeksleri olan bilimsel 

ekonometrik ölçütlerin incelendiği çalışmada bilimsel dergiler 4 grupta sıralanmaktadır. Bunlar 

sırasıyla; (1) ret oranı %85-90 olan, geniş bilim gruplarının ilgisini çeken etki faktörü çok yüksek olan 

dergiler; (2) ret oranı %60-80 olan belirli uzmanlık dalı ve belirli konularda yayın yapan dergiler; (3) 

ret oranı %50-70 olan çok spesifik bir konuda eğitim ağırlıklı ve bilimsel kuruluşlarının dergileri; (4) 

düşük ret oranına sahip para ile makale basan, makalelerde ise etik ihlallere sıkça rastlanılan dergilerdir 

(Ertekin, 2014).  

Turizme ilişkin alt alanların doçentlik sınavları kapsamında Yükseköğretim Kurulu’nun yedi temel 

doçentlik sınav alanı bulunmaktadır. Bunlardan biri ‘Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’ olup 

66 bilim dalından biri 1169 kodlu ‘Turizm’dir (Yükseköğretim Kurulu YÖK, t.y.). Yine 2021 Ocak 

Dönemi Doçentlik başvurularında Turizm Bilim alanı içerisinde ‘Rekreasyon Yönetimi’, ‘Otel 

İşletmeciliği’, ‘Sürdürülebilir Turizm’, ‘Turizm Ekonomisi’, ‘Turizm Hukuku’, ‘Turizm İşletmeciliği’, 

‘Turizm Pazarlaması’, ‘Turizm Planlaması’ ve ‘Gastronomi’ olmak üzere 10 Anahtar Kelimelerin 

olduğu tespit edilmiştir (ÜAK, 2021b). 

Turizm bilim dalına ilişkin düzenlenen toplantılarda akademisyenlerin algılarının ölçüldüğü Göçoğlu 

(2016), belirli bir yıl içerinde turizm teması ile listelenen konferansların tanımlayıcı verilerin irdelenerek 

toplantıların niteliklerinin artırılmasına ilişkin önerilerin sunulduğu çalışma da bulunmaktadır (Boyraz, 

2018). 

Boyraz (2018), toplantıların organizasyon aşamasından itibaren kriterlere uyumun gözetilmesi, 

katılımcı profilinde oransal belirlemelerin yapılması, bilimsel toplantılarda görevlendirme konusunda 

kriterlerin genel ortak konması; aynı temadaki kongrelerin çakışmaması için merkezi bir 
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koordinasyonun sağlanması; alan uzmanlarının katılımları için ana tema üzerinde yoğunlaşmanın çok 

spesifik konulara göre tercih edilebileceği gibi birtakım öneriler getirmektedir.  

Konferansların etkisinin anlaşılması ve buna göre h endeksine göre sıralamak için ilgili alana yönelik 

5 yıllık düzenlenen konferansların listesi çıkartılarak, 1208 konferans bildiriler kitabı tanımlanarak 

çalışma yürütülmüş olup h5 medyan ve çeyreklik dereceleri eklendiği liste, raporda sunulmuştur. 

Bildiriler kitaplarında 100’den fazla çalışmanın yayınlanmış olması ve 5 yıl içerisinde en az 1 atıf 

alması, temel kriterler içerisinde yer almaktadır (Martín-Martín vd.,2015). 

2000 ve 2010 yılları için iki kongrede 840 sözlü sunumun sunulduğu kongrede sunumların 

yayınlanma oranları ilk yazarın ülkesi, yazar iş birliği düzeyi (yerel, ulusal veya uluslararası), alt 

uzmanlık alanı, dalın yöntemi ve çalışma tasarımı ilgili veri tabanından araştırılarak yayınların tespitinde 

(Loughborough, 2016): 

a. İlgili kongre itibaren 4 yıl 9 aylık inceleme ile 2000 ve 2010 yıllarındaki poster sunumlar hariç 

tutularak ve sözlü sunumlar dahil edilerek; ilk yazar; makale bulunamaz ise diğer yazar isimleri veya 

sunum başlığına uygun anahtar kelimelerle arama yapılması 

b. Yayınların Science Citation Index on the Institute of Scientific Infırmation (ISI) Web of 

Knowledge Journal Citation Reports üzerinden dergilerin etki değerlerine erişilmiştir. 

3. YÖNTEM 

Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş olup, bilimsel toplantılara ilişkin bilgilerin elde 

edilmesi amacıyla elektronik olarak toplantı programları, yayınları incelenerek bildirilerin yayına 

dönüşümü tespit edilmiştir. Betimsel analiz ile elde edilen veriler yayınlanma oranı ve sürelerini tespiti 

için bu çerçevede veriler işlenerek bulgular tanımlanmış ve yorumlanmıştır (Coşkun vd., 2015) 

Erişilen yayın ile sunulan özet ya da poster sunumlar, yazarlar, başlık ve özetlere göre 

karşılaştırılmıştır. Toplantının bilimsel değerinin derecelendirilmesi için her yayının yayınlandığı 

dergiye göre sınıflandırıldığı çalışmada derginin yayınlandığı yıldaki Institute for Scientific Information 

tarafından belirlenen Etki Faktörleri' nin göz önünde bulundurulduğu ifade edilmektedir (Van der Steen 

vd., 2003).  

Google Metrics üzerinde turizm alt alanı olmasa da benzer şekilde en az 100 sunumun olduğu Martín-

Martín vd. (2015) toplantılara odaklanılmıştır. Bu noktada 2018 yılında düzenlenen bilimsel 

toplantıların özet tam metin ve ayrıca hakemli bir dergide yayınlanma oranlarının ve yayın süresinin 

incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Atıf sayıları bu çalışmada hariç tutulmasıyla 

çalışmanın bir diğer sınırlılığını oluşturmaktadır.  

Bilimsel toplantılarda sunulan çalışmaların yayınlanma süresinin daha uzun olsa da çoğunluğunun 3 

yıl olduğu tespitlerinden hareketle (Dressler ve Leswick, 2015; Macmillan vd., 2007; Van der Steen vd., 

2003) araştırmada 2021 yılından 3 sene öncesinde turizm alanında düzenlenen ve 100’ün üzerinde 
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sunulduğu (Martín-Martín vd., 2015) toplantılar incelenmek üzere 2018 yılı için Kongre Uzmanı 

internet sitesi üzerinden turizm kategorisinde listelenmiştir. Boyraz (2018), 2018 yılına ait turizm 

kategorisinde toplam 25 toplantıda sunulan bildiri sayılarında 100’den fazla olanların sayısı, çalışmanın 

evrenini oluşturmakta ve 7’dir. 7 toplantıdan 28.03.2012 tarihinde yapılan arama sonucunda ise 4’üne 

erişilebilmiş ve bazı toplantıların internet sitelerine erişilememesi gibi sorunlarla karşılaşılmıştır. 

Bununla birlikte amaçlı örneklem kapsamında 3 adet uluslararası nitelikli en az iki kez düzenlenmiş 

toplantılar; yayına dönüştüğü yıllar, yayınların tarandığı dizinler gibi konularla sınırlı olmak üzere 

incelenmiştir. 

4. BULGULAR 

İkinci kez uluslararası olarak düzenlenen kapsamlı bölgesel bir toplantıda (T1) Özetler kitabında 

mükerrer eser hariç 192, tüm sunumlar içerisindeki 98 bildirinin tam metin olarak yayınlandığı tespit 

edilmiştir. Bu noktada 1’i SSCI-Expanded, 17’si Alan Endeksli, 16’sı Uluslararası Hakemli ve 3’ü 

Ulusal Hakemli ve 1’i Tanınmış Uluslararası Kitaplarda olmak üzere 192 bildiriden 38’i makale ve kitap 

bölümü olarak yayınlandığı tespit edilmiştir. Böylece T1’ in yayın oranı yaklaşık %20 olarak tespit 

edilmiştir. 

Tablo 3. T1 Özet, Tam Metinden Dönüşen Yayınlar ve Özel Sayı 

Özet Tam Metinden  

Alan Endeksli: 9 

Uluslararası Hakemli: 4 

Ulusal Hakemli Dergide: 2 

Tanınmış Uluslararası Kitap 

Bölümü: 1 

Toplam:16 

SSCI-E: 1 

Alan Endeksli: 8 

Uluslararası Hakemli: 1 

Ulusal Hakemli Dergide: 1 

 

Toplam: 11 

Özel Sayı: 11 Uluslararası 

Hakemli 

T1 ile ilgili olarak toplantı öncesinde 3 çalışmanın yayınlandığı, özellikle 3 ay içerisinde yayınların 

yaklaşık yarısının gerçekleştirildiği, 2 yıl sonrasında dahi yayına dönüşen bildirilere denk gelinmiştir. 

Üçüncü kez uluslararası olarak düzenlenen bir toplantıda (T2) toplantı değerlendirme bildiri metni 

dahil 50’si özet-genişletilmiş özet, 137’si tam metin olmak üzere toplam 187 bildiri metninin 

yayınlandığı tespit edilmiştir. Bu yayınların 1’SSCI, 31’i Alan Endeksli, 1’i Uluslararası Hakemli, 2 

Ulusal Hakemli, 2’si diğer kapsamdaki dergilerde ve 5’ı tanınmış Uluslararası Kitap bölümü olarak 

toplamda 187 bildiriden 42 bildiri yayına dönüştürülmüştür. Böylece T2’nin yayın oranı yaklaşık olarak 

%22 olarak; tek başına özetlerin yayınlanma oranı ise %28 olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 4. T2 Özet ve Tam Metin Bildiriler Kitaplarından Yayın Türlerine Göre Sayıları 

Özet (50) Tam Metinden (137) 

Alan Endeksli: 10 

Ulusal Hakemli: 2 

Tanınmış Uluslararası Kitap Bölümü: 2 

 

 

Toplam:14 

SSCI: 1 

Alan Endeksli: 21 

Uluslararası Hakemli:1 

Diğer: 2 

Uluslararası Kitap Bölümü: 3 

Toplam: 28 
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T2’de sunulan bildirilerin yayınlanma süreci konusunda 3 ay içinde yayına dönüşlerin olduğu, 

yayınların yaklaşık yarısının 1 yıl içerisinde gerçekleştiği, yaklaşık 2,5 yıl sonra da yayınların arttığı 

görülmektedir.  

İkinci kez uluslararası olarak düzenlenen tematik bilimsel toplantıda (T3), 201 özet sunulmuş olup 

bildirilerin; 2’ si SSCI, 18’i Alan Endeksli; 39’u Uluslararası Hakemli, 1’i diğer endeksli, 1’ i 

Uluslararası Yayınevinden kitap bölümü, 1 adet kitap olmak üzere toplamda 62 yayına dönüşmüştür. 

Böylece yayına dönüşme oranı T3 için yaklaşık %31 olarak tespit edilmiştir. Yayınların yaklaşık %67’si 

8 ay içerisinde gerçekleştiği, toplantının 2,5 yıl sonrasında da bildirilerin yayınlara dönüştüğü tespit 

edilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bilimsel toplantıların etkinliğine yönelik değerlendirmeler arasında yer alan bildirilerin hakemli 

dergilerde ve tanınmış kitap olarak yayın oranı çalışmada irdelenmeye çalışılmıştır. Bilimsel 

toplantıların etkinliğine ilişkin gerçekleştirilen araştırmada yayın oranları sırayla T1, T2 ve T3 için 

sırayla: %20,22 ve 31 olarak tespit edilmiştir. T2 genişletilmiş özetler için tespit edilen oran ise %28’dir. 

Bu sonuçlarla Arap vd., 2014; Roy vd. 2001 çalışmalarına göre oldukça düşük olduğu, Ofri vd. (2017) 

ve Dressler ve Leswic (2015) ile benzerliğe sahip olduğu anlaşılmıştır.  

Macmillan vd. (2007)’nin aksine T2 toplantısında özetlerden yayına dönüştürülme oranı tam 

metinden dönüştürme oranından daha fazla olduğu görülmektedir.  

Diğer bir husus yayın süreleri olmaktaydı. Bu kapsamda yayınların %69 iki sene içerisinde (Ofri vd., 

2017) 1,5 yıl, Dressler ve Leswick (2015) yayın süresinin %83'ü 3 yıl içerisinde ve Van der Steen vd. 

(2003) 2-3 yıl olarak tespit etmişler bu noktada 3-6 ay içerisinde yayınların gerçekleştirildiği, 1-2 sene 

içerisinde yayınların büyük çoğunluğunun gerçekleştirildiği; 2.5 yıl sonra da yayınlanma sürecinin 

devam ettiği anlaşılmaktadır. 

İleriye dönük çalışmalarda dergiler için uygulanan etki puanlarının benzer şekilde bilimsel 

toplantıların listelenip sıralanabileceği ve toplantıların düzenlenmesine ilişkin alınacak önlemlerle, yeni 

araştırmalarının sonuçlarının paylaşımı, yeni bağlantılar kurma gibi faydalarının üst düzeye çıkartılarak 

bilimsel katkısının artırılabileceği düşünülmektedir.  

Ertekin’in, (2014) belirttiği gibi ret oranları benzeri bir uygulamanın yapılması incelenmesi 

önerilmektedir. Dergilerde çeşitli sıralama teknikleri bulunmakta ve bunun benzeri bir girişim bilimsel 

toplantılar için de gerçekleştirilmesine yönelik inceleme gerçekleştirilebilir.   

Toplantılarda sunulan çalışmaların hakemli dergilerde yayınlanması ve diğer yayın çeşitlerinin 

takibinin sağlanması toplantıların görünürlüğünün artırılmasında etkisinin olup olmadığı araştırma 

konusu olabilir. 
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Çıktıların yaygınlaştırılması, bilimsel toplantıların etkinliğinin hesaplanabilirliğinde karşılaşılan 

zorlukların aşılmasına yönelik model oluşturularak uygulamada toplantıların bu modeli adapte ederek 

sunulan çalışmaların yayın sürecine ilişkin takip edilebilirliğinin sağlanması sonucu toplantıların etki 

faktörlerinin sistematik şekilde hesaplanabilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların 

gerçekleştirilmesi önerilmektedir. 

Makale başlıklarında kelime değişikliği, anlam değişmeden başlık değişikliği ve başlık değişikliği 

tespit edilen hususlar arasındadır. Bildiriden yayına dönüşme konusunda düşük oranların yanı sıra 

özellikle bazı makale ve kitap bölümlerinde çalışma içeriklerinde uyuşma olmasına karşın sunulan 

bilimsel toplantılara ilişkin bilgilendirme yazılarının olmadığı, muvafakatnameye ilişkin ifadelerin 

gözden kaçabildiği ve yazar sayılarında değişikliklerin yapıldığı tespit edilmiştir. 

Özellikle sosyal bilim dallarında yayın oranları ve yayın sürelerinin özellikle turizmde sınırlı 

kapsamda ele alınması araştırmanın özgünlüğüdür. Araştırma pilot çalışma olma özellikle 2018 yılı 

turizm temalı, 100 üzerinde bildirinin olduğu en az iki kez uluslararası olarak Türkiye’de düzenlenen üç 

toplantı ile sınırlıdır.  Etki puan hesaplama yoluna gidilmemesi araştırmanın diğer bir sınırlılığını 

oluşturmaktadır. 
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MENÜ PSİKOLOJİSİ KAVRAMINA İLİŞKİN KAVRAMSAL BİR 

DEĞERLENDİRME 

Merve GENÇEL 1, Ezgi EKİNCİ 2, Prof. Dr. Emrah ÖZKUL 3 

Özet 

Bir yiyecek-içecek işletmesinde menü, bir taraftan üretime yol gösterirken diğer taraftan pazarlama 

ve kontrolü sağlamaktadır. Bu bakımdan menünün, konukların yiyecek seçimini ne şekilde etkilediğini 

anlamak ve bunu bir pazarlama aracı olarak kullanabilmek oldukça önemli bir konudur. Önceki 

araştırmalarda menü tasarımının, ürün veya hizmetin pazarlanmasına doğrudan etki ettiği sonucuna 

varılmıştır. Menü tasarımının bu bakımdan incelenmesi için de menü psikolojisi kavramını anlamak 

önemlidir. Menü psikolojisi; amaçlanan ürün maliyeti, kar ve satış hedeflerine ulaşmak için 

işletmenin rakiplerinden daha fazla satmak istediği ürün ve hizmetlere konukların dikkatini 

çekmesidir. Bu çalışmanın amacı; menü psikolojisi kavramının yiyecek ve içecek pazarlaması 

üzerindeki etkilerini gastronomi bilimi açısından ilgili literatürde yapılmış çalışmaları esas alarak 

değerlendirmektir. Buradan yola çıkılarak, menü tasarım psikolojisi yöntemleri ve teorilerinin 

tüketici davranışı üzerindeki etkileri incelenerek, yiyecek ve içecek pazarlamasını nasıl şekillendirdiği 

tartışılacaktır. Çalışma bulgularına göre menü psikolojisi teknik ve yöntemleri, özellikle pazarlama 

alanında işletmeleri bir adım öne taşıyacak olgulardır. Daha önceki araştırmalardan yola çıkarak, 

menü tasarımı aşamasında, menü psikolojisi ilkelerine dikkat edildiği sürece, işletme karlılığının 

yüksek oranlarda artırılabileceği görülmektedir. Ayrıca işletmeler, menülerin planlanması 

aşamasında müşterilerin ortak isteklerine ve hedef kitlesine uygun yiyecek ve içeceklerin menüde yer 

almasına özen göstermelidir. 

Anahtar Kelimeler-Menü Psikolojisi, Yiyecek ve İçecek, Pazarlama, İşletme.  

 

A CONCEPTUAL EVALUATION ON THE CONCEPT OF MENU 

PSYCHOLOGY 

Abstract 

In a food and beverage business, the menu guides production on the one hand and provides marketing 

and control on the other hand. In this respect, it is very important to understand how the menu affects 

the guests' food choice and be able to use it as a marketing tool. In previous studies, it was concluded 

that menu design directly affects the marketing of the product or service. It is important to understand 

the concept of menu psychology to examine menu design in this respect. Menu psychology; It is to 

attract the attention of the guests to the products and services that the business wants to sell more 

than its competitors to reach the intended product cost, profit, and sales targets. This study aims to 
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evaluate the effects of the concept of menu psychology on food and beverage marketing in terms of 

gastronomy based on the studies conducted in the relevant literature. Based on this, the effects of 

menu design psychology methods and theories on consumer behavior will be examined, and how they 

shape food and beverage marketing will be discussed. According to the findings of the study, menu 

psychology techniques and methods are phenomena that will take businesses one step forward, 

especially in the field of marketing. Based on previous research, it is seen that business profitability 

can be increased at high rates as long as the principles of menu psychology are taken into 

consideration during the menu design phase. 

Keywords-Menu Psychology, Food and Beverage, Marketing, Business. 

1. GİRİŞ 

Menünün yararları, yalnızca yemek servisi üzerindeki etkisi değil, aynı zamanda restoran 

ortamlarında tüketicilerin davranışları üzerindeki etkisi nedeniyle hem akademisyenler hem de 

pratisyenler tarafından büyük ölçüde takdir edilmektedir (Özdemir ve Nebioğlu, 2018). Bundan 

dolayı yiyecek-içecek işletmelerinde kullanılan menüler, uzun yıllardan beri tüketici davranışını 

etkileyip yönlendirmenin bir yolu olarak görülmekte ve bir pazarlama aracı olarak kullanılmaktadır 

(Reynolds vd., 2005). İşletmeler, devamlılığını sağlayabilmek ve yüksek kar elde edebilmek amacıyla 

çeşitli stratejiler uygulamak zorundadırlar. Özellikle yiyecek-içecek işletmeleri bu amaç 

doğrultusunda menü tasarlama hususuna dikkat ederek, müşterilerin algı mekanizmalarını etkileyip 

pazarlama stratejilerini yürütmektedirler. Ayrıca menü vasıtasıyla işletmenin tarzı belirlenip müşteri 

kitlesine uygun düzenlemeler yapılmaktadır. Bu noktada hem akademik hem de pratik alanda dikkat 

çeken menü psikolojisi kavramı ise, müşteri algısını etkileyen, işletmeye karşı çeşitli yargıların 

oluşmasına olanak sağlayan ve bu yargıları yönlendirebilen bir olgudur. İlgili literatür incelendiğinde, 

menü psikolojisi ya da menü tasarım psikolojisini anlamaya yönelik çeşitli tekniklerin geliştirildiği 

görülmektedir. Menüde yer alan ürünlerin konumlandırılması, açıklamaları, isimlendirilmesi, 

fiyatlandırılması gibi konular üzerine yapılan çalışmalar birbirleri ile tutarlı olmasa da farklı 

yönlerden ele alınmıştır. Yiyecek-içecek işletmeleri ise, yapılan bu çalışmaları dikkate alarak 

hazırladıkları menülerde, müşterilerin tercih etmediği yiyecek ve içecekleri menü pazarlama 

stratejilerini kullanarak satışını sağlayıp kâr marjını artırabilmektedir. Bu doğrultuda işletmeler, menü 

psikolojisi kavramını lehine kullanıp pazarlama hacmine katkıda bulunabilmektedir. 

2. MENÜ PSİKOLOJİSİ KAVRAMI 

Menü kartları bir yiyecek içecek işletmesinin kartviziti olarak düşünülebilir. Bir müşteri 

pazarlanmak istenen ürün veya hizmeti fark ettiğinde satın alma olasılığı büyük ölçülerde artmaktadır. 

Bu teoriyi menü tasarımına uyarlayan yiyecek ve içecek operatörleri, tasarladıkları menülerde 

ürünleri veya hizmetleri vurgulayarak yüksek kârlı / düşük maliyetli satışların artırılması mümkündür. 

Buna “menü tasarım psikolojisi” veya “menü psikolojisi” adı verilmektedir. Menü psikolojisi 
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teknikleri, müşteri dikkatini menünün belirli kısımlarına yönlendirerek, bu öğelerin hatırlanma 

olasılığını artırmak için kullanılan tekniklerden oluşmaktadır. Burada vurgulanmak istenen konu ise 

menü tasarımının müşterilerin verecekleri sipariş üzerinde ince bir etkiye sahip olabileceğidir 

(Pavesic, 2005). Wansink ve Love (2014) menü psikolojisinin üç şekilde kullanımından bahsetmiştir. 

Bunlardan ilki, bir müşterinin daha sağlıklı ve yüksek marjlı gıdalara odaklanması için tüketici 

psikolojisini ve davranışsal ekonomik ilkeleri kullanmaktır. İkincisi, tat beklentilerini geliştirmek için 

hazırlama ve beklenti oluşturma kavramlarını kullanmaktır. Üçüncüsü ise bu ürünlerin fiyatının adil 

ve değerlerinin yüksek olduğu algısını artırmaktır. Menü psikolojisi amaçlanan ürün maliyeti, kar ve 

satış hedeflerine ulaşmak için işletmenin rakiplerinden daha fazla satmak istediği ürün ve hizmetlere 

konukların dikkatini çekmesi olarak da tanımlanabilmektedir. Menü psikolojisi teknikleri, konukların 

satın almak istemediği ürün konusunda ikna etme çabası anlamına gelmemektedir. Burada gösterilen 

teknikler bazı ürünlerin satılma olasılığını artırmada kullanılmaktadır (Baysal ve Küçükaslan, 2019). 

Konunun öneminin farkına varan bazı araştırmacılar, psikolojik verileri kullanarak menü tasarımı 

konusuna yeni yaklaşımlarda bulunmuşlardır. Seaberg (1971), yayınlanan Menü Tasarımı adlı 

kitabında bugün “menü psikolojisi” olarak bilinen menü tasarım psikolojisi kavramından 

bahsetmiştir. Seaberg bu kavramla birlikte, iyi tasarlanmış bir menü örneğinin konukların dikkatini 

yöneterek belirli öğelerin tanıtımını ve pazarlanmasını yapabileceğini ve böylelikle mevcut öğelerin 

seçilme şansının artabileceğini belirtmiştir (Pavesic, 2005). Menü psikolojisinin temel amacı; yiyecek 

içecek işletmesinin pazarlamak ve satışını gerçekleştirmek istediği ürünlere müşterinin dikkatini 

çekmek ve satılma olasılığını artırmak için çeşitli yöntemler denemektir. Menü psikolojisi konukların 

tercihini ve satışlarını etkileyen farklı teorilerden ve yöntemlerden oluşmaktadır. Bu etkiler 

çoğunlukla psikoloji biliminden kaynak almaktadır (Şahin, 2019). 

2.1. Menü Psikolojisi Yöntemleri  

Çalışmanın bu bölümünde menü tasarım psikolojisi yöntemlerinden ürün konumlandırma, 

tanımlama, fiyatlandırma, etiketleme ve menü kartının biçimsel özellikleri ele alınarak, bu 

yöntemlerin yiyecek ve içecek pazarlaması üzerine etkileri incelenecektir.  

2.1.1. Menüde Ürün Konumlandırma  

Menüdeki ürünlerin konumlandırılması tüketici kararını etkileyen önemli bir faktördür. Bir öğeye 

dikkat çekmenin yaygın olarak kabul edilen yolu, menünün en görünür konumuna stratejik olarak 

yerleştirilmesidir. Bu strateji, reklamcılık kuralı olan "görülmeyen satılmaz" fikrinden ortaya 

çıkmıştır (Bowen ve Morris, 1995). Özellikle “bakış hareketi teorisi” ile gerçekleştirilen çalışmalarda 

menüdeki ürünlerin konumlandırılmasının yiyecek içecek pazarlamasına ve sağlıklı beslenme 

teşvikine yol açtığı görülmektedir. Obezitenin oldukça yaygın olduğu günümüzde, menü iyileştirme 

çalışmalarıyla sağlıklı yiyecekleri menü kartının üst ve alt kısımlarına; daha az sağlıklı olanları ise 

merkezi konumlara yerleştirilerek menülerde iyileştirilmeler yapılabilir ve böylece obezite sorununun 
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da önüne geçilebilir (Dayan ve Bar-Hillel, 2011). Her ne kadar menüde ürün konumlandırma 

stratejilerinin olumlu etkilere yol açtığı çalışmalar yapılmış olsa da bunun tam tersi olduğu 

araştırmalar da mevcuttur. Feldman vd. (2014) tarafından gerçekleştirilen çalışmada bir ürünün 

menüye yerleştirildiği konumu, bir öğrencinin sağlıklı veya sağlıksız bir menü öğesi seçip 

seçmeyeceği üzerinde önemsiz bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Önceki çalışmalar tutarlı bulgular 

sunmasa da bu araştırma dizisi, bir öğenin menü ekranına yerleştirilmesinin, müşterilerin o öğeye 

ilişkin farkındalığını artırabileceğini ve satışlarını olumlu yönde etkileyebileceğini öne sürmektedir 

(Özdemir ve Nebioğlu, 2018).  

2.1.2. Menüde Ürün Tanımlama 

Menü kartında bulunan öğelerin doğru bir şekilde tanımlanarak müşteriye aktarılması müşteri satın 

alma davranışını ve memnuniyetini doğrudan etkileyen unsurlardan bir tanesidir. Daha önce yapılmış 

araştırmalarda menüde ürün tanımlamaları, menü öğesi açıklamaları ve isimlendirilmesi olarak 

incelenmiştir.  

Menüdeki Ürünlerin Açıklamaları: Menü öğelerinin tüketicilere nasıl açıklanması gerektiği 

konusunda bazı tartışmalar olmuştur. Hem uygulayıcılar hem de akademik araştırmacılar menünün 

önemli bir iletişim aracı olduğu konusunda hemfikirdir. Bazı kanıtlar, öğelerin en iyi şekilde basit 

terimlerle tanımlanabileceğini; diğer araştırmalar daha karmaşık ve ayrıntılı açıklamaların daha 

kaliteli değerlendirmelere yol açabileceğini göstermektedir. McCall ve Lynn (2008), menü öğelerinin 

açıklanmasında daha karmaşık bir terminolojinin kullanılmasının; kalite, olası seçim ve fiyatlandırma 

beklentilerine ilişkin algıları artırdığını kanıtlamıştır. Wansink vd. (2001) bir menü öğesinin nasıl 

adlandırıldığını veya açıklandığını, bu öğenin satışlarını %27 oranında etkilediğini bildirmiştir. Menü 

öğesi açıklamaları üzerine yapılan araştırmalar, nispeten tutarlı bulgular sunmaktadır. Bu çalışmalar 

ilgili ve yeterli bilginin müşterilere daha bilinçli seçimler yapmalarında yardımcı olduğu argümanını 

desteklemekte ve sonunda bu süreç, uygun açıklamaları olan öğeler için daha yüksek satışlarla 

sonuçlanmaktadır (Özdemir ve Nebioğlu, 2018).  

Menüdeki Ürünlerin İsimlendirilmesi: Menü kartlarında bulunan öğelerin isimlendirilmesi, 

tüketici davranışını etkileyen bir diğer faktördür. Bir yiyeceğin adı, tadından ne beklenebileceğine 

dair ipuçları sağlamaktadır. Geçmiş çalışmalar, açıklayıcı isimlerin satışları artırdığını, yemek ve 

restoranla ilgili beklentileri iyileştirdiğini göstermiştir (Wansink vd., 2001). Feldman vd. (2014) 

tarafından yapılan çalışmada, menüdeki ürünler isimlendirilirken kullanılan değişkenler, sağlıklı öğe 

seçiminde önemsiz de olsa artışlara neden olmuştur. Hou vd. (2017) çalışmalarında ortak tanımlayıcı 

ve belirsiz isimlerden bahsetmiştir. Yaygın tanımlayıcı isimler, genellikle daha düşük hayal gücü 

seviyelerine neden olan basit etiketlerdir. Tüketiciler, ortak bir tanımlayıcı ada sahip bir gıda 

maddesini kolayca görselleştirebilir ve görselleştirilmiş görüntü, sağlanan yiyecek resmiyle sorunsuz 

bir şekilde tüketiciye entegre edilebilir. Yaygın tanımlayıcı isimlerin aksine, belirsiz isimler 

belirsizdir ve daha yüksek hayal gücü seviyelerine yol açma eğilimindedir. Yapılan çalışma 
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sonuçlarına göre genel olarak tüketicilerin, belirsiz isimleri olan yiyecekler için ortak tanımlayıcı 

isimlere sahip ürünlerden daha fazla ödeme yapmaya istekli olduklarını göstermektedir. Olumlu 

tanımlayıcı menü adlarının; yiyecek satışları, restoran tutumları ve yeniden satın alma niyetinin yanı 

sıra, duyusal görünüm ve tat algısını da artırabilmektedir (Wansink vd., 2007). Wansink vd. (2001), 

daha sağlıklı ve yüksek marjlı hedef yiyecekler için kullanılabilecek dört farklı isim kategorisi 

belirlemişlerdir. Bunlar; duyusal isimler, coğrafi isimler, nostaljik isimler ve marka isimleri 

şeklindedir. Duyusal isimler, menü öğesinin dokusunu, tadını, kokusunu ve ağızda bıraktığı hissi tarif 

etmekte ve tat beklentilerini artırmaktadır. Coğrafi isimler, yiyecekle ilişkili bir coğrafi bölgenin 

görüntüsünü veya ideolojisini oluşturan kelimelerdir. Nostaljik isimler, geçmişe atıfta bulunarak 

gelenek, aile ve ulusal kökene ait deneyimleri tetikleyebilmektedir. Son olarak marka isimleri üst 

düzey restoranlar için, iyi bir yemek deneyimi anlamına gelmektedir. Bir yiyeceğin ismine ek olarak, 

onun beklentilerini ve duyusal değerlendirmelerini etkileyebilecek başka ipuçları da mevcuttur. 

Hazırlanan bir gıdanın sunumu, nasıl süslendiği veya kaplandığı da dahil olmak üzere görsel 

çekiciliği, kişinin yiyecekle ilgili beklentilerini önyargılı hale getiren veya değiştiren önemli bir ipucu 

sağlayabilir. Yiyecek makul kalitede ise, değerlendirilmesi bu ipuçlarının eklenmesinden daha fazla 

fayda sağlayabilir (Wansink vd., 2005). 

2.1.3. Menüde Ürün Fiyatlandırma  

Yiyecek içecek işletmeleri, çeşitli taktikler kullanarak ürün fiyatlarını vurgulamaya ve müşterileri 

yüksek harcamaya teşvik etmeye çalışmaktadır (Wansink ve Love, 2014). Menü tasarımıyla ilgili bazı 

deneysel çalışmalarda; restoran seçiminde fiyatın hizmet kalitesinden daha önemli bir faktör olduğu, 

tek kuruş fiyatlandırmalı (örneğin 4,95 $) öğeleri listelemenin, tüketicileri bu tür öğelerin tüm 

fiyatlandırmaya göre (örneğin 5,00 $) ürün listelerine kıyasla indirimli olduğuna inanmaya yönelttiği 

ve bu bulguların, fiyat sonları (örneğin 0 veya 9) ile tüketici değer algıları arasında bir ilişkisi olduğu 

sonuçlarına varılmıştır (Reynolds vd., 2005). Benzer şekilde, Naipaul ve Parsa (2001), konukların 

hızlı bir servis menüsünün, fiyatların sonuna "9" rakamı eklendiğinde, "0" rakamıyla sunulduğu 

zamandan daha "değer" odaklı olduğunu algıladıklarını belirtmiştir. Aynı çalışmada, fine dining 

işletmeleri menü fiyatları 0 ile bittiğinde, 9 ile bitirdiklerinden daha kaliteli olarak algılanmışlardır. 

Ayrıca araştırmacılar, fiyatı “14 $” olarak listelemenin, “14.00 $” olarak listelemekten daha fazla satış 

getireceğini, çünkü daha az sayı daha düşük bir fiyatı işaret ettiğini de belirtmektedir. Yang vd. (2009) 

tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına bakıldığında ise, sayısal olarak sunulan fiyatların yazılı 

fiyatlardan daha yüksek harcamalarla sonuçlandığı görülmektedir. Ayrıca çalışmada “dolar” 

sözcüğünün kullanım sıklığının artmasıyla birlikte, müşteri harcamalarının azaldığı da 

gözlemlenmiştir. 
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2.1.4. Menü Etiketleme 

Menü etiketleme, menülerde bulunan ürünlerin enerji ve besin ögelerine yer verilmesiyle, 

konukların sağlıklı seçimler yapmasına yardımcı olarak, obezite ve beslenmeyle ilişkili sorunların 

önlenmesi amaçlayan bir stratejidir (Gümüş, 2014). Menü etiketlemesinin yeme davranışı üzerindeki 

etkisi, Ulusal Standart Menü Etiketleme Mevzuatı’nda bir araç olarak önerilmiştir. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde bulunan zincir restoranlarda zorunlu etiketleme düzenlemesi uygulanmaktadır. Bu 

vasıtayla daha sağlıklı ve düşük kalorili yiyecekler menülerde zorunlu kılınmıştır. Menü etiketleme, 

kalori etiketleme kuralına kıyasla daha sağlıklı yemek seçenekleri sağlayabilir (Kim ve Magnini, 

2016). Besin etiketini koruma politikasıyla sunum sırası mantıklı olsa da, menü planlamalarında gıda 

maddesinin adı tüketiciler için en önemli bilgidir. Kalorisi düşük, sağlıklı gıdaların isimleri daha 

çekici bir hale getirilerek menülerde etiketleme sağlanabilir. Böylece tüketicilere daha sağlıklı ve 

yararlı besinler pazarlanabilir (Dallas vd., 2019). Özellikle, müşteriler beslenme bilgilerine sahip 

ürünlerin diğer seçeneklerden daha sağlıklı teklifler olduğunu algılayabilir ve bu bilgilere dayanarak 

siparişlerini sağlıklı seçeneklerle değiştirebilirler (Özdemir ve Nebioğlu, 2018). Mevcut otelcilik 

yönetimi araştırmaları, tüketici satın alma davranışının değer ve kalite değerlendirmelerinin menü 

öğesi etiketlemesindeki değişikliklerden etkilenebileceğini göstermektedir (Wansink vd., 2001). 

Önceki araştırmalar, tüketicilerin karar verme sürecini etkileyen çeşitli yollarla etkileşime giren dört 

temel menü özelliğini belirlemiştir: tat (en önemli özellik) ardından sırasıyla fiyat, beslenme ve 

görünüm. Ayrı ayrı veya birlikte kullanılan menü tasarımı ve besin etiketleri bu dinamikleri tamamen 

aşmak için yeterli olmayabilir (Feldman vd., 2014). Feldman vd. (2014) tarafından yapılan çalışmada, 

araştırmaya katılan öğrencileri, beslenme etiketlemesinin daha sağlıklı yemek seçimlerini teşvik 

etmede etkisiz olduğu görülmüştür. Menü kartlarının etiketlenmesine dair uygulamalar, ülkeden 

ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Menülerde bulunan enerji ya da besin öğesi bilgilerinin 

bulunmasına ilişkin uygulamalar Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde 

zorunlu bir uygulama iken; İngiltere, İrlanda, İspanya gibi Avrupa ülkeleri, Arjantin, Brezilya gibi 

Güney Amerika ülkeleri, Güney Kore gibi Asya ülkelerinde gönüllülük esasına dayanmaktadır. 

Türkiye’de ise menü etiketlemesine dair herhangi bir çaba olmamasına rağmen, Türk Gıda Kodeksi 

Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’ne göre: toplu tüketim yerlerinde satılan 

ve hazır ambalajlı olmayan gıdaların: alerjen, alkol ve intoleransa neden olacak madde içeriğine 

ilişkin bilgileri, açıkça okunabilecek şekilde; menüler, yazı tahtaları, broşür benzeri araçlar vasıtasıyla 

son tüketiciye sunulması konusunda bilgi verilmiştir (Çevik, 2019). 

2.1.5. Menü Kartının Biçimsel Özellikleri 

Müşterilerin satın alma karar aşamasındaki ilk davranışı menü kartına karşı oluşmaktadır (Akay 

ve Sarıışık, 2015). Bir işletmeye ait menü kartları tüketicilere somut kanıtlar sağlamakta ve işletme 

imajının bir yansıması olarak görülmektedir. Bu bakımdan menü kartının tasarımı, renkleri, kağıt 
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özellikleri, resimleri ve yazı tipi işletme imajını güçlendirmelidir (Bowen ve Morris, 1995). Daha 

önceki araştırmalar, bir restoran menüsünün estetik özelliklerinin, tüketicilerin işletme imajına ilişkin 

algıları ve hizmet kalitesi üzerinde önemli etkileri olduğunu kanıtlamıştır (Magnini ve Kim, 2016; 

McCall ve Lynn, 2008). Menünün fiziksel tasarımındaki değişiklikler, bir yiyecek içecek işletmesinin 

satışlarını önemli ölçüde etkileyebilmektedir (Kwong, 2005). 

Resimlendirme: Menülerde yemeklerin isimleriyle birlikte resimlerinin sunulması, yiyecek-içecek 

endüstrisinde oldukça yaygın kullanılan bir uygulamadır. Hou vd. (2017) tarafından yürütülmüş 

çalışmada menüde kullanılacak resimlerin ve yiyecek isimlerinin; tüketicilerin tutumları, ödeme 

istekliliği ve satın alma niyetleri üzerindeki ortak etkisi incelenmiştir. Araştırmacılar menü kartına 

resim eklemenin etkisinin, yiyecek isimlerinin türlerine (ortak tanımlayıcıya veya belirsiz gibi) ve 

tüketicilerin bilgi işlem tarzına (görselleştirici veya sözelleştirici gibi) bağlı olarak değişebileceğini 

savunmuşlardır. Çalışmanın sonuçları, menü kartına tanımlayıcı yiyecek isimleri ile birlikte resim 

eklemenin; müşterilerin menüye yönelik tutumları, ödeme isteklilikleri ve satın alma niyetleri 

üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Pennings vd. (2013) ise, eğitici 

beslenme broşürlerine resim eklemenin, tüketicilerin menü kartlarına bakma süresini uzatabileceğini 

ve sonuç olarak sağlıklı gıda seçimleri yapma olasılığını artırabileceğini bulmuştur. Bununla birlikte, 

önceki araştırmalar sözlü bilgi içeren resimleri sunmanın oldukça etkisiz olduğu durumları da ortaya 

çıkarmıştır (Hou vd., 2017). Tablo 1.’de resimlendirme etkisine dair daha önce yapılmış çalışmalar 

ve sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 1. Resimlendirme Etkisi Üzerine Yapılmış Çalışmalar 

Çalışma Bağımlı 

Değişkenler 

Çalışma 

Bağlamı 

Ana Bulgular Resimlendirme 

Etkisi 

Starch (1966) Hafıza Testi Marka İsmi 

Resimler marka 

isimlerinin ve ürün 

bilgilerinin akılda 

kalıcılığını artırmıştır. 

Pozitif Etki 

Shepard 

(1967) 

Psikolojik Hafıza 

Testi 
Reklamcılık 

Uyaranları en iyi 

saptayan grup görsel 

gruptur. 

Pozitif Etki 

Lutz ve Lutz 

(1977) 
Hafıza Testi Marka İsmi 

Sözlü bilgiye, resim 

eklemek markanın 

hatırlanmasını 

arttırmıştır. 

Etkisiz 

Mitchell ve 

Olson (1981) 
Tüketici Tutumu Reklamcılık 

Resimli reklamlar, bir 

markaya karşı olumlu 

tavırlar uyandırmıştır. 

Pozitif Etki 

Edell ve 

Staelin 

(1983) 

Reklamcılık 
Psikolojik 

Hafıza Testi 

Markanın sözlü 

bilgilerine resmin dahil 

edilmesi tüketicilerin 

dikkatini dağıtabilir ve 

ürünü daha kötü 

Negatif Etki 
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hatırlanmasına yol 

açabilir. 

Childers ve 

Houston 

(1984) 

Hafıza Testi Reklamcılık 

Resimler, reklamın 

hatırlanmasında fayda 

sağlamaktadır. 

Pozitif Etki 

Kisielius ve 

Sternthall 

(1984) 

Hafıza Testi Reklamcılık 

Reklamlar, hem resim 

hem de sözlü bilgi ile 

sunulduğunda bireyler 

daha fazla marka 

bilgisini hatırlayabilir. 

Pozitif Etki 

Unnava ve 

Burnkrant 

(1991) 

Hafıza Testi Reklamcılık 

Sözlü bilgi imgeleme 

yüksek düzeyde 

olduğunda, bir ürünün 

resmini eklemek 

hatırlamayı artırmamıştır. 

Etkisiz 

Miniard vd. 

(1991) 
Tüketici Tutumu 

Ürün 

Değerlendirmesi 

Bireyler bilgi işlemeye 

motive olduğunda, 

resimlerin eklenmesinin 

çok az ek etkisi olacaktır. 

Etkisiz 

Adaval ve 

Wyer (1998) 
Tüketici Tutumu Tatil Broşürü 

Tatil bilgileri bir listede 

açıklandığında, 

resimlerin eklenmesi 

bireylerin 

değerlendirmelerini 

engelleyecektir. 

Negatif Etki 

Wisvanathan 

ve Childers 

(2003) 

Sınıflandırma 

Psikolojik 

Kategorizasyon 

Testi 

Bireyler görsel bilgileri 

daha hızlı kategorize 

etmiştir. 

Pozitif Etki 

Jiang vd. 

(2005) 
Tüketici Tutumu 

Ürün 

Değerlendirilme

si 

Ürün belirsiz bir şekilde 

adlandırıldığında, resmin 

varlığı tüketicilerin ürüne 

karşı tutumunu 

azaltacaktır. 

Negatif Etki 

Jiang vd. 

(2007) 
Tüketici Tutumu Otel Reklamı 

Otel ilanında sunulan 

resim ve sözlü bilgilerin 

tutarlı olmaması 

nedeniyle bireyler otele 

yönelik 

değerlendirmeleri 

azaltmıştır. 

Negatif Etki 

Pennings vd. 

(2013) 
Yemek Seçimi 

Eğitici Beslenme 

Broşürleri 

Beslenme broşürlerine 

resim eklemek, 

tüketicinin beslenme 

etiketlerine bakma 

süresini arttırabilir ve 

sonuç olarak daha 

sağlıklı gıda seçenekleri 

hakkında bilgi verebilir. 

Pozitif Etki 

Kaynak: Hou vd., 2017. 

Yazı Tipi: Menü kartlarındaki yazıların karakter ve puntolarını belirlemek de oldukça önemlidir. 

Bu konuda esas olan, yazıların rahat bir şekilde okunmasını sağlamaktır. Ancak yazıların çok süslü 

ve okunması zor olacak şekilde planlanmasından kaçınılmalıdır. Diğer taraftan yemek kategorilerinin 
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isimlerinin 14 ila 16, yemek isimlerinin ise 12 puntoyla yazılmalarına dikkat edilmelidir. Ayrıca metin 

başlığının alt başlıklarla birbirine karışmaması için; araları açılarak, kalın veya renkli yapılır (Altınel, 

2009). 

Tablo 2. Menü Kartında Yazıların Okunmasında Renk Detayları 

Çok Kolay Okunabilen Kolay Okunabilen Çok Az Okunabilen 

Sarı üzerine siyah Beyaz üzerine mavi Siyah üzerine beyaz 

Beyaz üzerine yeşil Mavi üzerine sarı Sarı üzerine kırmızı 

Beyaz üzerine kırmızı Kırmızı üzerine beyaz Kırmızı üzerine yeşil 

Beyaz üzerine siyah Yeşil üzerine beyaz Yeşil üzerine kırmızı 

Kaynak: Denizer, 2005 aktaran: Altınel, 2009. 

Bir marka veya ürün için belirli bir yazı tipinin kullanılması, ilişkilendirmesinin doğru kullanımı 

durumunda olumlu bir etkiye sahip olabilirken, yazı tipi amaçlanan bir görüntüyü iletmeye yardımcı 

olmak için uygun değilse olumsuz bir etkiye sahip olabilir (Doyle ve Bottomley, 2004). Magnini ve 

Kim (2016) tarafından yapılan çalışmada katılımcılar italik menü yazı tipini, italik olmayan menü 

yazı tipinden daha lüks olarak algılamış ve benzer şekilde, italikleştirilmiş menü fontunun algılanan 

hizmet kalitesi, italik olmayan bir menü fontundan daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Arka Plan Rengi: Renkler; sembolik ve ilişkilendirici mesajları iletirken, ürün ve markalara anlam, 

karşıtlık ve yeniliğin aktarılması için önemli bir ipucu görevi görmektedir. Ambalaj, etiketleme ve 

logolar gibi öğelerde renk kullanımı, tüketicilerin marka ve ürün algılarının şekillenmesine yardımcı 

olmaktadır (Magnini ve Kim, 2016). Lohse (1997), tüketicilerin sarı sayfalardaki reklamları 

görüntülerken, grafikli reklamlara daha çok dikkat ettiklerini ve ayrıca renkli reklamları renksiz 

reklamlardan önce fark ettiklerini ve onlara daha sık ve daha uzun süre baktıklarını ortaya koymuştur. 

Magnini ve Kim (2016), potansiyel tüketicilerin altın menü arka plan rengine sahip restoranları, beyaz 

menü arka plan rengine sahip restoranlara göre daha lüks ve daha yüksek hizmet kalitesi sunma 

kapasitesi olarak algılayacaklarını varsaymışlardır. Fakat çalışma verilerine göre, birçok lüks yiyecek 

ve içecek işletmesi tarafından yaygın olarak kullanılan altın renkli menü kağıdının, konukların ölçeği 

ve güvence derecelendirmeleri üzerinde önemli bir etkisi olmadığı kanısına varılmıştır. 

2.2. Menü Psikolojisi Teorileri 

Çalışmanın bu bölümünde, menü psikolojisi adı altında yapılmış ampirik çalışmalar sonucunda 

elde edilen teorilere değinilecektir. Bu teorilerden Seri Pozisyon Etkisi, Von Restroff Etkisi ve Bakış 

Hareketi Teorisi incelenecek ve tüketici davranışı üzerindeki etkileri tartışılacaktır.  
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2.2.1. Seri Pozisyon Etkisi  

Seri pozisyon etkisi, kişinin bir listenin ilk (birincil) ve son (en yeni) öğelerini o listedeki diğer 

herhangi bir öğeyi hatırlamaktan daha doğru bir şekilde hatırlama yeteneğini ifade etmektedir (Dayan 

ve Bar-Hillel, 2011; Yang, 2012; Şahin, 2019). Teori öncelik ve yenilik etkisi olmak üzere iki faktörü 

içermektedir. Öncelik etkisi, bir kişi aldığı ilk bilgiyi en iyi hatırladığında ortaya çıkar ve tutum 

oluşumu üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bunun yerine bir yenilik etkisi, nihai bilginin bellekte en 

belirgin olduğunu ve daha büyük etkiye sahip olduğunu gösterir (Brunel ve Nelson, 2003). Öncelik 

etkisinin baskınlığına ilişkin argümanlar, ilk izlenimlerin önemine, bir hale etkisinin olasılığına ve 

hizmet karşılaşmasının ilk aşamasının daha sonraki izlenimler ve dolayısıyla nihai memnuniyet 

değerlendirmelerine etki etme olasılığına dikkat çekmektedir. Bunun aksine, baskın bir yenilik 

etkisinin mantığı, müşterilerin en son etkileşimi hatırlayarak genel memnuniyetlerini 

değerlendirdiklerini, bu nedenle son aşamadaki kritik olayların toplam müşteri memnuniyeti üzerinde 

ilk olaylardan daha büyük bir etkiye sahip olması gerektiğini gösterir (Garnefeld ve Steinhoff, 2013). 

Bu teoriye dayanarak, Dayan ve Bar-Hillel (2011) menü öğelerini listelerin başına veya sonuna 

yerleştirmenin, popülerliklerini yaklaşık %20 artırdığını belirtmektedir. İlgili literatür incelendiğinde 

restoran menülerinde seri pozisyon etkisini ölçen az sayıda çalışma olmasına rağmen, genel eğilimin 

menü listesinin başındaki ve sonundaki ürünlerin daha fazla hatırlandığı ve bu öğelerin seçilme 

olasılığının daha yüksek olduğu yönünde olduğu söylenebilir (Şahin, 2019). 

2.2.2. Von Restorff Etkisi  

Von Restorff etkisi, kişinin bir listedeki farklı öğeleri daha doğru bir şekilde hatırlama yeteneğini 

ifade etmektedir. Restoran menü öğelerine uygulandığında, ayırt edici özelliği kullanmak için 

önerilen teknikler birçok biçimde ortaya çıkmıştır: yazı tipi ve rengi, öğeyi yaratıcı şekilde süsleme 

(Livingston, 1978), canlı sunum, vurgulama ve çerçeve içerisinde belirtme. Bununla birlikte, ayırt 

ediciliğin kaynağı ne olursa olsun, Von Restorff etkisi canlılığın veya algısal belirginliğin, 

hatırlanabilirliği iyileştirmesi için bir ön koşul olmadığını da göstermektedir. Bu da dikkat çekici 

tekniklerin, menüler açısından uygulanabilirliğini sorgulatmaktadır. Konukların menüyü boş 

zamanlarında inceleme özgürlüğüne sahip oldukları tam hizmet veren bir restoran bağlamında, 

yalnızca öğelerin hatırlanabilirliğinin satın alma davranışıyla ilgili olup olmadığı tartışılabilir (Yang, 

2012). Von Restorff Etkisi, izolasyon etkisi olarak da bilinmektedir. Menü çalışmalarında bir öğe 

menüdeki diğer öğelerden renk, yazı fontu, çerçeve içine alma, vurgulu gösterme gibi çeşitli 

yöntemlerle farklılaştırıldığında bu öğenin diğer ürünlerden daha fazla dikkat çekeceği 

düşünülebilmektedir. Bu araştırmada en belirgin ayrıştırıcı faktör ise öğelerin görselidir (Şahin, 

2019).  
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2.2.3. Bakış Hareketi Teorisi  

Bakış hareketi çalışmaları, tüketicinin göz hareketlerini takip ederek, menüye nasıl baktığını 

belirlemektedir. Araştırmalarda, okuyucunun gözlerinin takip ettiği konumları, belirli bir konuma 

baktığı zaman aralığını ve gözler basılı bir sayfayı tararken görme modelini kaydeden video kameralar 

kullanılmıştır. Tüketicilerin menü kartındaki ilk baktığı yer, “sweet spot” yani “tatlı nokta” olarak 

adlandırılmaktadır ve menüdeki en iyi konumdur. Bu teori seri pozisyon teorisinde de olduğu gibi, 

insanların söyledikleri veya duydukları ilk ve son şeyleri en iyi hatırladıkları varsayımına, dolayısıyla 

“öncelik ve yenilik” kuralına dayanmaktadır (Bowen ve Morris, 1995). Bu nedenle, menünün ilk 

bölümü ve her bölümün başlangıcı, öğeleri öne çıkarmak için belirlenmiş en iyi yerlerdir (Wansink 

ve Love, 2014). Ayrıca bakış hareketi çalışmaları, okuyucunun gözlerinin belirli bir konuma 

odaklanma sayısının satışları artırmada önemli bir faktör olduğunu önermektedir. Teoriye göre, bir 

öğe ne kadar çok görülürse, sipariş edilmesi o kadar olasıdır (Bowen ve Morris, 1995). Yapılan 

araştırmalar, müşterilerin gördüğü veya seçtiği ilk yiyeceklerin bundan sonra ne seçtiklerini 

etkilediğini de göstermiştir. Bir kişinin gördüğü veya seçtiği ilk yiyeceklerin sağlıklı veya yüksek 

karlı olması için tasarlanmış menüler, tüm öğünün tonunu belirleyebilmektedir (Wansink ve Love, 

2014). 

Şekil 1. İki Sayfalık Restoran Menülerinin Tüketici Tarama Yolu (İşletme Düzeni). 

 

Kaynak: Yang, 2012. 

Şekil 1, iki sayfalık restoran menülerinin tüketici okuma kalıplarına hakim olduğu düşünülen 

tarama yolunu göstermektedir. Şekil 1'de tasvir edilen tarama yolu, menü tasarım literatüründe 

sıklıkla alıntılansa da, modeli ampirik olarak doğrulanmamış ve altında yatan mantık açıklanmamıştır 

(Yang, 2012). Tek sayfalık bir menüdeki ilk odak noktası ise, sayfanın ortasının hemen üzerindeki 

alandır. İki sayfaya yayılmış durumda, ilk odak noktası sağdaki sayfada, yine orta sayfanın hemen 

üzerindedir. Göz daha sonra sağ üst köşeye hareket eder, saat yönünün tersine sol üst köşeye, ardından 

aşağı sol alt köşeye ve çapraz olarak tekrar menünün merkezinden sağ üst köşeye geri döner. Üç 
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sayfalık bir menüyü okurken benzer bir yol izlenir, ancak orta panel ilk bakışı alır ve gözler menü 

tamamen okunmadan önce bu noktaya iki kez daha odaklanır (Bowen ve Morris, 1995). 

Şekil 2. İki Sayfalık Menü Odak Alanları (Doerfler) 

 

Kaynak: Yang, 2012. 

Benzer şekilde, akademik olarak yayınlanan ilk müşteri odak noktalarından biri, zamanın tanınmış 

bir menü ve grafik tasarımcısı William Doerfler tarafından geliştirilmiştir. Doerfler, tüketicinin 

karşılıklı iki sayfadan oluşan tek katlı bir menüye odaklanmasının, karşılıklı iki sayfayı kesen 

diyagonal bir çizginin üzerindeki bölgede yer aldığını öne sürmüştür (Şekil 2'deki gölgeli bölge). Bu 

bölge içinde en etkili alan, sağdaki noktanın hemen üzerinde yer almaktadır. Doerfler, bu alanların 

neden daha etkili olduğuna dair bir mantık sunmasa da, "odak noktası" haritası neden olarak 

gösterilmiştir (Yang, 2012).  

Şekil 3. İki Sayfalık Tarama Yolu (Gallup Raporu) 

 

Kaynak: Yang, 2012. 

Menüyü incelerken, göz hareketlerinin nasıl olduğuna dair deneyime veya içgüdülere 

dayanmaksızın yapılan ilk çalışma Gallup araştırmasıdır (Şahin ve Yazıcıoğlu, 2018). Bugüne kadar 

yayınlanan halka açık tek bakış hareketi ve göz izleme çalışması, National Restaurant Association 

tarafından yaptırılmış ve 1987 yılında Gallup Organizasyonu tarafından gerçekleştirilmiştir. NRA / 
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Gallup çalışması, deneklerin tarama yollarını kaydetmek için bir kızılötesi pupil / korneal yansıma 

göz izleme sistemi kullanmıştır (Yang, 2012). Gallup, bir, iki ve üç sayfalık menüleri okuyan 

insanların göz hareketlerini incelemiştir. Çalışmanın onayladığı tek bakış-hareket diyagramı, tek 

sayfalık menü diyagramı olmuştur. Çok sayfalı menülerde ise öğeler ilk sayfanın üstünden başlayıp 

aşağıya doğru okunur, ardından bir sonraki sayfanın üstüne taşınır ve aşağıya doğru okunur. Gallup 

çalışmasının, menü öğelerini “the sweet spot” noktasına yerleştirmenin satışlarını artıracağı 

önermesini desteklemekteki başarısızlığı çeşitli faktörlerden etkilenmiş olabilmektedir. Örneğin, iki 

sayfalık menüde en stratejik yer, sağ üst tarafta, antreler için kullanılmıştır. Başlangıçlar ve 

spesiyallerin menüdeki konumları ne olursa olsun en çok göze çarpan noktaya yerleştirilmemelidir. 

(Bowen ve Morris, 1995). Çalışmada katılımcıların göz hareketleri kamera ile izlenmiştir. Çalışma 

sonucunda Doerfler modelinin sadece tek sayfalı menülerde doğru olduğu tespit edilmiştir. İki ve üç 

sayfalı menülerde ise Doerfler modelinin aksine kişilerin bakışlarının ilk sayfanın sol üst köşesine 

odaklandığını tespit etmişlerdir. Gallup’un çalışması restoran işletmesi ortamında gerçek müşterilerle 

yapılmayıp, laboratuvar ortamında yapıldığı için kısmen dikkate alınmıştır (Şahin ve Yazıcıoğlu, 

2018). 

SONUÇ VE TARTIŞMA  

Günümüzde dışarıda yemek yeme olgusunun artışıyla birlikte, hem tüketiciler hem de işletme 

sahipleri tarafından menü kartlarına verilen önem de artış göstermiştir. Menü kartları sadece bir 

yiyecek-içecek listesi olmaktan çıkmış, restoran yöneticileri ve konuklar arasındaki bir iletişim aracı 

haline gelmiştir. Buradan yola çıkıldığında menülerin, özellikle pazarlama alanında kullanılması 

kaçınılmaz bir hal almıştır. Menü tasarımı özünde bir menü psikolojisi biçimidir (McCall ve Lynn, 

2008).  Yiyecek ve içecek işletmeleri yöneticileri, hedef kitlelerini menü tasarım sürecine dahil ederek 

amaçlanan mesajın alınan mesaj olmasını sağlayabilmektedirler (Bowen ve Morris, 1995).   

Sürekli olarak artan deneysel çalışmalar, menü tasarımını ve bunun ürün satışları ya da ürün seçimi 

ile ilişkilerini araştırmakta ve boyutları ile olguyu belirlemek açısından önemli bir zemin 

oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışmaların kavramsal ve deneysel bulgularına dayanarak, menü 

tasarımı bağlamında farklı faktörlerin ürün satışlarını ve ürün seçimini etkileyebileceği açık bir 

şekilde ortadadır (Özdemir ve Çalışkan, 2015).  İlgili literatür incelendiğinde, ürün konumlandırma, 

tanımlama, fiyatlandırma, resimlendirme gibi faktörlerin menü psikolojini etkileyen temel hususlar 

olduğu görülmektedir. Önceki çalışmalar bu hususlar doğrultusunda tamamen tutarlı olmasa da konu 

ile ilgili genel çıkarımlarda bulunmak mümkündür.  

Menülerdeki ürün konumlandırma stratejileri için farklı görüşler mevcut olsa da Bakış Hareketi 

Teorisi ve Seri Pozisyon Etkisi altında incelendiğinde, menü kartının üst ve alt konumları 

doğrultusunda gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Ürünlerin tanımlanması konusunda ise tutarlı 

çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalar doğrultusunda menülerde karmaşık bir terminoloji kullanılması 
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kalite algısını yükselttiğinden ve belirsiz isimler tüketicinin daha fazla ödeme yapma isteğini ortaya 

çıkardığından dolayı önerilmektedir. Literatürde menülerin fiyatlandırılması konusunda oldukça fazla 

teknik bulunmaktadır. Önceki araştırmalarda küsuratlı fiyatların daha ucuz algılanmasına karşılık, 

fiyat sonunda 0 rakamının kullanılması kalite değerini artırırken; sayısal fiyat yazılı fiyata göre daha 

yüksek harcamalara neden olmuştur. Menü kartının biçimsel özelliklerine bakıldığında ise 

resimlendirme konusunda farklı görüşler bulunsa da doğru resim seçiminin pazarlama üzerinde 

olumlu etkiler yaratacağı düşünülmektedir. Önceki araştırmalardan yola çıkarak işletme sahibi ve 

yöneticilerinin; hangi ürünü satmak istediklerine karar vermeleri ve bu ürünleri menü kartında 

görünür kılmaları, menü tasarım sürecinde objektif bir şekilde düşünmeleri ve ürünlere alıcı gözü ile 

bakmaları, ürünlerin resimlendirilmesi ve açıkça tanımlanması konusunda doğru karar vermeleri 

gerekmektedir.  

Tüm bu tekniklerin bir satış aracı olarak kullanılması işletme karlılığı açısından oldukça önemlidir.  

Özellikle satılmak istenen öğelere konukların dikkatinin çekilmesi işletme yöneticilerinin bir görevi 

haline gelmiştir. İdeal olarak menü, misafirin iyi bir değer olarak algıladığı, restorana özgü ve iyi bir 

getiri sağlayan ürünleri tanıtacaktır. Doğru öğelerin vurgulanmasıyla, menü karlı ürünler satmak için 

kullanılabilir ve bu da memnun müşterilerle sonuçlanır (Bowen ve Morris, 1995). Daha önceki 

araştırmalardan yola çıkarak, menü tasarımı aşamasında, menü psikolojisi ilkelerine dikkat edildiği 

sürece, işletme karlılığının yüksek oranlarda artırılabileceği görülmektedir. Ayrıca işletmeler, 

menülerin planlanması aşamasında müşterilerin ortak isteklerine ve hedef kitlesine uygun yiyecek ve 

içeceklerin menüde yer almasına özen göstermelidir. Bu hususlara dikkat eden işletmelerin, menü 

kartlarını belirli aralıklarla yenilemeleri gerekmektedir. Tüm bunların yanında ambiyans, işletme 

amacına uygun ürün ve hizmetlerin sunulması, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi gibi değerlerin 

de işletme menülerini destekler düzeyde olması oldukça önemlidir. İşletmelerin uygun koşulları 

sağladıktan sonra menülere gerekli değeri vermesinin, ürün ve hizmet pazarlaması konusunda oldukça 

faydalı olacağı düşünülmektedir.  

KAYNAKÇA 

Akay, A. ve Sarıışık M. (2015). Restoran Yöneticilerinin Menü Planlaması ve Analizi Konusuna Yaklaşımları 

Üzerine Bir Araştırma. Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(12), 211-230. 

Altınel, H. (2009). Gatronomide Menü Yönetimi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.  

Bacon, L. ve Krpan D. (2018). (Not) Eating For The Environment: The Impact of Restaurant Menu Design on 

Vegetarian Food Choice. Appetite, 125, 190-200. 

Baysal, A. ve Küçükaslan, N. (2019). Beslenme İlkeleri ve Menü Planlaması, Bursa, Ekin Yayınevi. 

Bowen, J. T. ve Morris, A. J. (1995) Menu Design: Can Menus Sell. International Journal of Contemporary 

Hospitality Management, 7(4), 4-9. 



113 
 

Brunel, F. F. ve Nelson, M. R. (2003). Message Order Effects and Gender Differences in Advertising 

Persuasion. Journal of Advertising Research, 43(3), 330-342. 

Çevik, E. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Menü Etiketi Algısının Besin Seçimi ve Obezite Üzerine Etkisi. 

Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

Dallas, S. K., Liu, P. J. ve Ubel, P. A. (2019). Don't Count Calorie Labeling Out: Calorie Counts on the Left 

Side of Menu Items Lead to Lower Calorie Food Choices. Journal Of Consumer Psychology, 29(1), 60-69. 

Dayan, E. ve Bar-Hillel, M. (2011). Nudge To Nobesity II: Menu Positions Influence Food Orders. Judgment 

and Decision Making, 6(4), 333-342. 

Doyle, J. R. ve Bottomley, P. A. (2004). Font Appropriateness and Brand Choice. Journal of Business 

Research, 57(8), 873-880. 

Feldman, C., Su, H., Mahadevan, M. ve diğerleri (2014). Menu Psychology to Encourage Healthy Menu 

Selections at a New Jersey University. Journal of Culinary Science & Technology, 12(1), 1-21. 

Garnefeld, I. ve Steinhoff, L. (2013). Primacy Versus Recency Effects in Extended Service Encounters. Journal 

of Service Management, 24(1), 64-81. 

Gümüş, D. (2014). Zayıflama Diyeti Uygulayan Bireylerin Menü Etiketleri ile İlgili Algıları, Öğün 

Seçimlerindeki Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

Hou, Y., Yang, W. ve Sun, Y. (2017). Do Pictures Help? The Effects of Pictures and Food Names on Menu 

Evaluations. International Journal of Hospitality Management, 60, 94-103. 

Kim, S. ve Magnini, V. P. (2016). Prompting Restaurant Diners to Eat Healthy: Atmospheric and Menu-Related 

Factors. Journal of Foodservice Business Research, 19(3): 236-254. 

Kreul, L. M. (1982). Magic Numbers: Psychological Aspects of Menu Pricing. Cornell Hotel and Restaurant 

Administration Quarterly, 23(2), 70-75. 

Kwong, L. Y. L. (2005). The Application of Menu Engineering and Design in Asian Restaurants. International 

Journal of Hospitality Management, 24(1), 91-106. 

Lohse, G. L. (1997). Consumer Eye Movement Patterns on Yellow Pages Advertising. Journal of 

Advertising, 26(1), 61-73. 

Magnini, V. P. ve Kim, S. (2016). The Influences of Restaurant Menu Font Style, Background Color, and 

Physical Weight on Consumers’ Perceptions, International Journal of Hospitality Management, 53, 42-48. 

McCall, M. ve Lynn, A. (2008). The Effects of Restaurant Menu Item Descriptions on Perceptions of Quality, 

Price, and Purchase Intention. Journal of Foodservice Business Research, 11(4), 439-445. 

Naipaul, S. ve Parsa, H. G. (2001). Menu Price Endings That Communicate Value and Quality. The Cornell 

Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 42(1), 26-37. 

Norman, K. L. (2008). Better Design of Menu Selection Systems Through Cognitive Psychology and Human 

Factors. Human Factors, 50(3), 556-559. 



114 
 

Özdemir, B. ve Çalışkan, O. (2015). Menu Design: a Review of Literature. Journal of Foodservice Business 

Research, 18 (3), 189-206. 

Özdemir, B. ve Nebioğlu, O. (2018). Use of Menu Design Techniques: Evidences From Menu Cards of 

Restaurants in Alanya. Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR), 6(2), 205-227. 

Pavesic, D. (2005). The Psychology of Menu Design: Reinvent Your 'Silent Salesperson' to Increase Check 

Averages and Guest Loyalty. Hospitality Faculty Publications, 5, 36-43. 

Pennings, M. C., Striano, T. ve Oliverio, S (2013). A Picture Tells a Thousand Words: Impact of an Educational 

Nutrition Booklet on Nutrition Label Gazing. Marketing Letters, 25(4), 355-360. 

Reynolds, D., Merritt E. A. ve Pinckney, S. (2005). Understanding Menu Psychology: An Empirical 

Investigation of Menu Design and Consumer Response. International Journal of Hospitality & Tourism 

Administration, 6(1), 1-9. 

Roberto, C. A., Larsen, P. D., Agnew, H. ve diğerleri (2010). Evaluating The Impact of Menu Labeling on Food 

Choices and Intake. American Journal of Public Health, 100(2), 312-318. 

Şahin, E. (2019). Menü Dizaynı ve Restoran Ambiyansının Menüden Yemek Seçimine Etkisi. Doktora Tezi, Gazi 

Üniversitesi, Ankara.  

Şahin, E. ve Yazıcıoğlu, İ. (2018). Menü Tasarımının Yemek Seçim Kararına Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme. 

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 900-913. 

Şahingöz S. A. ve Yalçın E. (2020). Ankara’daki Restoranlara Ait Menülerin Tasarım Unsurlarının 

Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4, 125-137. 

Wansink, B. ve Love, K. (2014). Slim by Design: Menu Strategies For Promoting High-Margin, Healthy 

Foods. International Journal of Hospitality Management, 42, 137-143. 

Wansink, B., Ittersum, K. V. ve Painter, J. E. (2005). How Descriptive Food Names Bias Sensory Perceptions 

in Restaurants. Food Quality and Preference, 16(5), 393-400. 

Wansink, B., Painter, J. ve Ittersum, K. V. (2001). Descriptive Menu Labels’ Effect on Sales. Cornell Hotel and 

Restaurant Administration Quarterly, 42(6), 68-72. 

Wansink, B., Payne, C. R. ve North, J. (2007). Fine as North Dakota Wine: Sensory Expectations and the Intake 

of Companion Foods. Physiology & Behavior, 90(5), 712-716. 

Yang, S. S. (2012). Eye Movements on Restaurant Menus: A Revisitation on Gaze Motion and Consumer 

Scanpaths. International Journal Of Hospitality Management, 31(3), 1021-1029. 

Yang, S. S., Kimes, S. E. ve Sessarego, M. M. (2009). Menu Price Presentation Influences on Consumer 

Purchase Behavior in Restaurants. International Journal Of Hospitality Management, 28(1), 157-160. 

 

 



115 
 

YEŞİL PAZARLAMA EĞİLİMİ GÖSTEREN YİYECEK İÇECEK 

İŞLETMELERİNİN WEB SİTELERİNİ DEĞERLENDİRMEYE 

YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ 

 

Aslı ALPARSLAN1, Serkan SEMİNT2, Doç. Dr. Gülçin ÖZBAY3 

Özet  

Bu çalışmada, çevreye duyarlı ve bilinçli tüketicileri dikkate alarak yiyecek içecek sektöründe yeşil 

pazarlama, yeşil ürün, yeşil tüketici adı altında işletmelerin web sitesi üzerinden reklam ve tanıtım 

aracılığıyla ne gibi uygulamalarda bulunduğu araştırılmıştır. 2019 yılında yapılan “Sürdürülebilir 

Turizm Kapsamında Yiyecek İçecek İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Yaklaşımları Ankara İli Örneği” 

adlı çalışmada görüşülen işletmeler dikkate alınmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olan 

içerik analizine tabi tutulmuştur. Yiyecek içecek işletmelerinin çevreye karşı duyarlılık durumu 

araştırılmış, yeşil adı altında toplanmış turizm paydaşlarını birleştirmek ve bu alanda yapılan 

çalışmaları arttırmaya yönelik tüketicilerin ilgisini çekebilmek amacıyla yapılan uygulamalar 

incelenmiştir. Araştırma kapsamında Ankara ilinde faaliyet gösteren 14 işletme değerlendirmeye 

alınmıştır. Bu bağlamda yeşil pazarlamanın önemi, yiyecek içecek işletmelerinde yeşil pazarlama adı 

altında yaptığı çalışmalar ve uygulamalar temel alınarak tüketicileri ve işletmeleri bilinçlendirmenin 

önemi vurgulanmıştır. Araştırma sonucunda incelenen yorumlarda sürdürülebilirlikle ilgili hiçbir 

bulguya rastlanılmamış olmakla birlikte sadece temizlik ve hijyen konularına dikkat çekildiği tespit 

edilmiştir. Bu sonuç doğrultusunda işletmelerin web sitelerinin geliştirilmesine yönelik öneriler 

sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler-Yiyecek İçecek İşletmeleri, Yeşil Pazarlama, Yeşil Restoran, Yeşil Tüketici. 

 

A RESEARCH TOWARDS THE EVALUATION OF THE WEBSITES 

OF FOOD AND BEVERAGE ENTERPRISES SHOWING A GREEN 

MARKETING TENDENCY CASE OF ANKARA 

Abstract 

In this study, taking into consideration the environmentally conscious and conscious consumers, it 

was investigated what kind of applications the businesses use in the food and beverage industry under 

the name of green marketing, green product, green consumer through advertising and promotion on 

their website. The enterprises interviewed in the study titled "Green Marketing Approaches in Food 

and Beverage Businesses in the Scope of Sustainable Tourism Ankara Sample" conducted in 2019 

were taken into consideration. The study was subjected to content analysis, which is one of the 

qualitative research methods. The environmental awareness of food and beverage enterprises were 

investigated, and the practices carried out in order to unite the tourism stakeholders gathered under 
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the name of green and to attract the attention of consumers to increase the work done in this field 

were examined. Within the scope of the research, 14 enterprises operating in Ankara province were 

evaluated. In this context, the importance of green marketing, the importance of raising awareness of 

consumers and businesses based on the studies and practices under the name of green marketing in 

food and beverage businesses were emphasized. As a result of the research, although no findings 

were found about sustainability in the comments examined, it was found that only cleaning and 

hygiene issues were emphasized. In line with this result, suggestions were made for the improvement 

of the websites of businesses. 

Keywords-Food and Beverage Business, Green Marketing, Green Restaurant, Green Consumer. 

1.  GİRİŞ  

İnsanların çevre ile ilgili sorunlarda artan endişesinin çevre sorunlarının farkındalığına dikkat 

çekmektedir (Wagner, 2003: 1). Günlük rekor sıcaklıklar, hava değişimleri, sel, kuraklık, 

yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve enerji verimliliği hikayeleri ile çevre gittikçe daha önemli bir 

haber haline gelmektedir (Van Der Zee, 2018: 5). Dünya'nın doğal sermayesini kaybetme riskiyle 

karşı karşıyayız ve sadece kaynaklar tükenmekle kalmayıp, yaşamın kendisi de geri çekilmektedir 

(Walther, 2009: 68). Dünya devletleri, çevre üzerindeki etkileri önlemeye yönelik yeni uluslararası 

anlaşmalara doğru yavaş yavaş ilerlemekte ve bu şüphesiz her kuruluşa yeni gereksinimler 

getirmektedir (Van Der Zee, 2018: 5). Sürdürülebilir gelişmeler dünyadaki doğal kaynakları tamamen 

ortadan kaldırmadan gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamasını ve onlarında bilinçli bir şekilde 

diğer kuşaklara aktarmasını desteklemektedir (Çavuş ve Tancı, 2013: 74).  

İşletmeler için sürdürülebilirlik yönetimi, faaliyetlerini yerine getirirken yol açtıkları sosyal ve 

çevresel konulara şirketin stratejik ve kar odaklı cevap verme şekli olarak tanımlanabilir (Tokgöz ve 

Önce, 2009: 252). İşletmelerde post modern yönetim şeklinin benimsenmesi ile beraber çevre bilinci 

kültürü ve sosyal sorumluluk yaygınlaşmıştır (Erbaşlar, 2012: 95). Sosyal sorumluluk, işletmelerin 

içinde yer aldıkları toplumda, kendilerinden kaynaklı veya kendileri dışında gelişen çeşitli sosyal 

problemlerin çözümünde etkin bir rol üstlenmeleridir (Özkaya, 2010: 248). Modern işletmecilikte, 

işletmelerin sosyal sorumluluğu giderek önem kazanan amaçlardan biri haline gelmiştir (Türk ve Gök, 

2010: 201). Gezegenin son derece akıllı ve karmaşık sistemi bizim için hayati önem taşımaktadır 

(Walther, 2009: 68). Bu nedenle işletmeler, işletme dışı topluluklara gelecekte daha temiz bir dünyada 

yaşanabilir kılmayı ve çevre ile ilgili uygulamaları, yasaları sağlayabilmek için vizyon yaratmaktadır 

(Çavuş ve Tancı, 2013: 74). 
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2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Bir işletmenin yeşile dönebilmesi için en cazip gerçeklerden biri müşterilerden gelir (Van Der Zee, 

2018: 8). İnsanların sürdürülebilirlik ve çevreye yönelik tutumlarına ilişkin araştırmalar, yeşil çalışma 

uygulamalarına olan talepte büyüme göstermektedir. Günümüzde tüketiciler kıt kaynakları tüketen 

üretim sürecinin ayrıntılarıyla ve atıkların ortadan kaldırılmasıyla ilgilenen bilinçli yeşil tüketiciler 

haline gelmiştir (Kuduz, 2011: 208). Yapılan bir araştırmada, anket verilerine göre, tüketicilerin 

yüzde 25'inden fazlası, çevresel geçmişi kötü olan kuruluşlardan satın almayacaklarını belirtmektedir 

(Van Der Zee, 2018: 8). Kaynaklara göre araştırma ve uygulamalar tüketicileri (özellikle yeşil 

tüketici) yeşil pazara yönlendirmekte olduğu söylenebilir. Yeşil pazarlama ise, çevreye duyarlı bir 

şekilde yapılan ürünlerin pazarlanmasında kullanılan bir tanıtım veya reklam aracı olarak 

algılanmaktadır (Kirgiz, 2016: 2). Yeşil tüketicilerin sayısı arttıkça işletmeler için geniş bir pazar 

oluşmaktadır (Kuduz, 2011: 208). İşletmelerin yeşil pazarlama ile ilgili çalışmalara önem 

vermelerinin temel nedenleri arasında aşağıdaki maddeler sıralanabilir (Kirgiz, 2016: 4): 

 Yeşil pazarlamayı hedeflerine ulaşmak için bir fırsat olarak görmek, 

 Çevre ile ilgili faaliyetlerini rakip olan diğer şirketler üzerinde bir baskı unsuru olarak 

kullanmak, 

 Atıkların azaltılmasında tarafların iş birliğinin olması, 

 Kaynakların etkin kullanımı ve geri dönüşüm çalışmaları gibi maliyet düşürücü etkilerin 

farkında olmak, 

 Çevresel konulara duyarlılık ve destek göstererek uygulamalara yönelmek, 

 Merkezi ve yerel idarelerin yanı sıra çeşitli kurumların çevresi ile ilgili kural ve uygulamalara 

uyma yükümlülükleri. 

Geçtiğimiz on yıl içinde birçok şirket, medya raporlaması, çevre odaklı tüketicilerin satın alma 

alışkanlıklarını değiştirme ve baskı grubu faaliyetlerinden kaynaklanan boykot etme davranışı gibi 

piyasa güçlerinin etkisini hissetmeye başlamıştır (Wagner, 2003: 1). İşletmeleri çevreye duyarlı 

olmaya iten bazı güçler ise bireysel baskılar, kurumsal baskılar ve devlet baskısı olarak aşağıdaki 

şekilde görülmektedir. 
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Şekil 1. Çevre Politikalarına Kaynak Olan Güçlerin Tarafları 

 

Kaynak: Sözüer, 2011. 

Yeşil pazarlama ilk olarak Lazez tarafından 1969 yılında, sınırlı kaynaklara, pazarlama 

faaliyetlerine çevresel etkilere ve geleneksel pazarlamanın farklı yönlerinin yeşilleştirilmesine 

yönelik pazarlama stratejisinin sosyal bir boyutu olarak tanıtılmıştır (Van ve Duy, 2016: 116).  Yeşil 

pazarlama kavramının ilk olarak ortaya atılması, Amerikan Pazarlama Birliği’nin (AMA) “Çevreyle 

ilgili Pazarlama” konulu seminerinde tartışılmış ve daha sonra literatürde yerini almıştır (Yücel ve 

Emekçiler, 2008: 326-327). Yeşil pazarlama kavramı son yıllarda o kadar gelişmiştir ki işletmeler 

yeşil pazarlama felsefe ve uygulamalarını faaliyetlerinin en başına almaya başlamıştır (Straughan ve 

Roberts, 1999: 558-575). Yeşil hareketler firmaların rekabet avantajı kazanmalarını, ekolojik 

performansını artırmalarını, işletme maliyetlerini azaltmalarını ve şirket imajını geliştirmelerini 

sağlamaktadır (Tan ve Yeap, 2012: 216). 

Yeşil pazarlama, şirketlerin pazarlama stratejilerine farklı boyutlarda dahil edilmiştir. Çevreye 

duyarlı politikalar, işletmelerin faaliyet ve stratejilerinde, iş yapma biçimlerinde köklü değişiklikler 

gerektirebilir (Sözüer, 2011: 49). En yaygın olarak gözlemlenen bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir 

(Kirgiz, 2016: 6): 

 Ürünlerin içeriğinde herhangi bir değişiklik yapmadan yeniden konumlandırma, 

 Ürünlerin özelliklerini çevreye uyumlu ve daha az zararlı olacak şekilde değiştirmek, 

Bireysel Baskılar 

Müşteriler  

Çalışanlar 

Liderler  

Hissedarlar, vd. 

Kurumsal Baskılar  

Kurumsal müşteriler  

İş çevresi  

Sivil Toplum Örgütleri 

Medya 

Tedarikçiler s Yatırımcılar  

Mahalli gruplar, vd. 
Devlet Baskısı  

Uluslararası anlaşmalar 

Ulusal yasalar  

Yerel yönetimler, vd. 

İşletmeee Çevre 
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 Pazarlama faaliyetlerinde çevre faktörü göz önünde bulundurularak tüm kurumun kültürünün 

değiştirilmesi, 

 Sadece yeşil ürünler üreten ve pazardaki yeşil tüketici kitlesini hedefleyen yeni şirketlerin 

kurulması. 

Çin’in Heilongjiang Eyaletinde 2011 yılında “e-ticaret ortamında yeşil gıda pazarlama stratejileri” 

konulu bir araştırma yapılmış ve gerçekleştirilmiştir (Jiali, 2011: 1273). Heilongjiang Eyaleti önemli 

bir tarım bölgesi olup bol miktarda doğal kaynağa sahip ve yeşil gıda üretiminde bölgeye avantaj 

sağlamaktadır. Gerçekleştirilen bu projede e-ticaret pazarlamasının fonksiyonlarından, e-pazarlama 

araçlarının kullanılması yeşil gıda endüstrisi pazarlamasında birçok sorunu çözebileceği görülmüştür. 

E-ticaret pazarlamasının gelişmesiyle, tedarik zinciri bağlantıları azaltılıp, satış maliyetleri 

düşürülebilmektedir. Heilongjiang eyaletinde e-ticaret olarak Şekil 2’de görüldüğü gibi yeni tip 

“Yeşil Gıda Pazarlama Modeli” hazırlanmıştır. 

Şekil 2. Yeşil Gıda Endüstrisinde E-Ticaret Pazarlama Stratejisi Modeli 

 

Kaynak: Jiali, 2011. 

Yeşil pazarlama, çevre koruma esasına dayalı olup yapılan tüm pazarlama faaliyetleridir ve bu 

kavram geleneksel pazarlama düşüncesini de değiştirmektedir. Son zamanlardaki pazarlama anketleri 

sürdürülebilirliğe doğru kesin bir değişime gidilmesinde yol izlese bile birçok soru hala pazarlama 

modelinize nasıl dahil edileceğine dair sorular olmaya devam etmektedir ve bu nedenle aşağıdaki 

önemli detayların dikkate alınması gerekmektedir (Swallow, 2009: 196): 

 Müşteri tabanınız ne kadar yeşil ve şirketinizin yeşile dönmesi için hangi seçenekleri var? 

 Yeşil tüketici kimdir ve bu kişi farklı tonlarda mı geliyor? Bir ürünü veya hizmeti yeşil yapan 

nedir? Tüketiciler bu özellikler için ne tür prim ödeyecek? Tüketiciler sürdürülebilir ürünler için 

nerede alışveriş yapıyorlar ve sürdürülebilir hizmetler için nereye yöneliyorlar? 
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 Pazarlamanıza odaklanmanız gerekenler unsurlar nelerdir? 

Şirketinizin sosyal ve çevresel sorumluluk çabalarını, yeşil ürünlerin ve hizmetlerin kendisini ya 

da her ikisini birden mi tanıtmalısınız? 

 Yeşil mesajlarınızı genel pazarlama planınıza nasıl entegre edersiniz? 

Yeşil benliğinizi bulmaya mı çalışıyorsunuz, yoksa bu girişime %100 stratejik olarak bağlı 

olduğunuzu zaten biliyor musunuz? Yönetim kurulunuz veya üst yönetiminiz “bunun için git” talimatı 

yayınladı mı yoksa bunları hissediyor musunuz? 

 Yeşil mesajınızı nasıl ileteceksiniz? 

Mevcut pazarlama çabalarınızın üzerine yeşil bir mesaj mı ekleyeceksiniz yoksa tamamen yeni bir 

pazarlama mesajı mı hazırlayacaksınız? Etiketlemeniz ve paketlemeniz yeni bir yönü yansıtacak mı 

yoksa eklenti yaklaşımını mı kullanıyorsunuz? Geleneksel etiketleme ve malzemelerinizi kullanmalı, 

ancak yenisini eskisine bağlamakta yeşil ürün yelpazesi için tanımlayıcı bir görünüm tasarlamalı 

mısınız? 

Pazarlama modelleri yeşillendirmeye devam edilse de müşterilerin yeşil ürün veya hizmet 

tekliflerinin nasıl ve neden farklı olduğunu, sosyal veya çevresel çözümlere nasıl katkıda 

bulunduğunu görebilmeleri için işletmelerin tüketici eğitimine aktif olarak katılmaları ve mesajlaşma 

çabalarına ulaştığından emin olmaları gerekmektedir (Swallow, 2009: 196). Yeşil tüketici davranışları 

ise, çok çeşitli konuları kapsayan ve birçok sosyal bilim disiplininde kesişen bir dizi ilginç sorular 

ortaya çıkarmaktadır (Wagner, 2003: 1-2): 

 Yeşil tüketiciyi yönlendiren nedir? Yeşil tüketici davranışının ardındaki değerler, güdüler, 

arzular ve ihtiyaçlar nelerdir? Yeşil alışveriş ile hangi duygular bağlantılıdır? 

 Yeşil tüketici davranışı etik, dini ve manevi bir boyut taşıyor mu? 

 Yeşil tüketiciler tarafından çevre ile ilgili hangi bilgi ve anlayış sağlanmaktadır? Yeşil 

tüketim ile ilgili öğrenme nasıl gerçekleşir? 

 Yeşil tüketicinin kendine özgü bir sosyo-demografik profili var mı? Yeşil tüketici 

davranışının ortaya çıkışı yaş, cinsiyet, gelir, siyasi görüşler vb. maddeler ile ilişkili mi? 

 Bir insanın çevre dostu bir şekilde davranmasını sağlamak için akran grupları ve sosyal ağlar 

tarafından nasıl bir etki yaratılır? 

 Yeşil tüketici davranışı belirli bir yaşam tarzı seçiminin ifadesi midir? 

 Medya raporlarının ve baskı grubu kampanyalarının 'kamuoyu' ve yeşil tüketici davranışının 

oluşumu üzerinde ne gibi etkileri vardır? Etki geçici mi yoksa kalıcı mı? 
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 Yeşil tüketici davranışı, içinde bulunduğu kültürel iklim ile ne kadar şekilleniyor? Yeşil 

tüketici davranışı kendi kültürel etkisini ne kadar geliştiriyor? 

 Yeşil tüketici davranışı, yalnızca toplumdan kopmuş bireyleri kendine çeken bir karşı-

kültürün parçası mıdır? Yeşil tüketici davranışı, geleneksel sosyal uygulamalarla tüketici 

yabancılaşmasını yansıtıyor mu? 

Gerçekte, bu hizmetlerin değeri sınırsızdır ve yerini de teknoloji dolduramayabilir (Walther, 2009: 

68).  Bu arka plana karşı, yatırım hayallerini teşvik eden yeni pazar ve çerçeve koşulları görülecektir. 

Aşağıdaki genel bakışta gösterildiği gibi (Walther, 2009: 68): 

 Sağlık: 118 milyar dolar (doğal / organik gıdalar, takviyeler, kişisel bakım, alternatif tıp, 

yoga, sağlık / fitness, medya dahil) 

 Eko-turizm: 24.2 milyar dolar (eko-seyahat ve maceraları, yeni çağ / manevi seyahati 

içerir) 

 Alternatif enerji: 400 milyar dolar (yeşil fiyatlandırma programları, yenilenebilir enerji 

sertifikaları (REC'ler) 

 Bina biyolojisi: 49,7 milyar dolar (ENERGY STAR ürünlerini ve evlerini, diğer yeşil 

sertifikalı evleri, malzemeler ve güneş panelleri) 

 Yaşam tarzları: 10.6 milyar dolar (ev mobilyaları / malzemeleri, doğal evcil hayvan 

ürünleri, temizleyiciler, giyim eşyası, hayırseverlik dahil) 

 Sosyal sorumluluk: 215 milyar $ yatırım (özel yönetilen hesaplar, SRI tarafından 

taranan yatırım fonları vb.) 

Herhangi bir yeni strateji formülasyonunda olduğu gibi, yeşil stratejilerin diğer kurumsal 

programlar ve projelerle olan bağımlılıkları dikkate ve ele alması gerekir, Şekil 2'deki dört ilke, 

herhangi bir şirketin kurumsal düzey yeşil stratejisinin ilkeleri olabilir (Olson, 2010: 24). 
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Şekil 3. İşletme Düzeyinde Yeşil Stratejinin Potansiyel İlkeleri 

 

Kaynak: Olson, 2010. 

Günümüzde elektrik üretmek için kullanılan enerji kaynakları ise çevresel etkileri dahil olmak 

üzere birçok açıdan farklılık göstermektedir (Sanchez, 2009: 2). Gayrimenkul geliştirme alanında son 

on yılda en sıcak konulardan biri sürdürülebilir kalkınma ve yeşil bina kavramı olsa da bir binayı yeşil 

yapan şeyin kesin bir tanımını yapmak kolay değildir (Kubba, 2012: 1). Yeşil bina, binaların çevre ve 

bina sakinleri üzerindeki olumsuz etkilerini önemli ölçüde azaltan veya ortadan kaldıran tasarım ve 

inşaat uygulamalarını kullanan bir bina yapılarıdır (Yudelson, 2008: 5). Yeşil konseptler genellikle 

bina tasarımını veya alan kullanılabilirliğini kısıtlamaz ve engellemez (Kubba, 2012: 5). Yeşil binalar 

ve sürdürülebilir tasarımda, 2000 yılından bu yana hızla önemli hareketler olduğu söz konusudur 

(Yudelson, 2008: 1). LEED uygulamaları ise çevre ve kullanıcı sağlığının yanı sıra ekonomik 

iyileştirmeleri de hedeflemektedir (Kaya, 2012: 29). LEED uygulamalarında bina konumu, su ve 

enerji kullanımı, çevresel olarak tercih edilen satın alma, çevre kalitesi ve yeşil bina yeniliklerine 

“sürekli iyileştirme” yaklaşımını kapsar (Yudelson, 2008: 5).  

Batı pazarlarının çoğunun yeşil tüketici davranışından etkilendiğine dair önemli kanıtlar vardır, 

yani üretim ve tüketimin doğal çevre üzerindeki etkileri hakkındaki endişeleri yansıtan davranışlar 

gibi (Wagner, 2003: 1). ABD yeşil bina inşaatı için önde gelen bir pazardır (Dahlstrom, 2011: 98). 

ABD’de kullanılan iki ana çevresel değerlendirme olan “Eko Etiketleme” ve “Yaşam Döngüsü 

Değerlendirmesi” metotları üzerinden yürütülen LEED, ABD’de 29 ulusal boyutta kabul gören ve 

resmi geçerliliği olan tek yöntem olup Dünyada da, en geniş kullanım alanına sahip değerlendirme 

sistemlerinden biri olarak bilinmektedir (Kaya, 2012: 29). Eylül 2006’da, New York City, Ground 

Zero bölgesindeki 7 Dünya Ticaret Merkezi'nde (7 WTC), LEED (Enerji ve Çevresel Tasarımında 

Liderlik) altın dereceli yeşil bina olarak tamamlanmıştır (Yudelson, 2008: 5). ABD’de, ülke genelinde 

kişi başına tüketim artmış olsa bile, son 30 yılda neredeyse sabit kalmıştır ve uzmanlar, devlet 

düzeyinde cihaz verimlilik gereksinimlerinin oluşturulmasını, katı bina kodlarının çıkarılması ve 

Yeşil 

Strateji: 

Ortak Bir Farkındalık 

ve Eylem Kültürünü 

Destekler 

 

Geleneksel İş 
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müşterilerinin elektrik tasarrufu yapmasına yardımcı olmak için kamu hizmeti teşvikleri vermesini 

sağlamıştır (Dahlstrom, 2011: 98). 

Yeni ve yenilenmiş ticari binalar, orta katlı ve yüksek katlı konut kuleleri, mevcut bina 

değerlendirmeleri ve kiracı iyileştirmeleri için LEED derecelendirme sistemindeki altı ana kategori 

Tablo 1’de görülmektedir (Yudelson, 2008: 5-6). 

Tablo 1.  LEED Sistemi Kategorileri 

İlişkin Kategori LEED Sistemi Tarafından Değerlendirilen Konular 

Sürdürülebilir Siteler 
Yer seçimi, arazi kullanımı, ulaşım, inşaatın site etkileri, yağmursuyu yönetimi, 

kentsel ısı adası etkisi ve ışık kirliliği 

Su Verimliliği Peyzaj sulama ve bina yapılarında su tasarrufu 

Enerji Kullanımını 

Azaltma ve Atmosfer 

Koruması 

Enerji tasarruflu bina operasyonları, yenilenebilir enerji sistemleri, bina işletmeye 

alma, HVAC sistemlerinde ozon tabakasına zarar veren kimyasalların azaltılmış 

kullanımı, enerji izleme ve yeşil güç kullanımı 

Malzemelerin ve 

Kaynakların 

Korunması 

Mevcut binaların kullanımı, bina sakinleri tarafından geri dönüşümü 

kolaylaştırmak, inşaat atıkları geri dönüşümü, kurtarılmış malzemelerin, geri 

dönüştürülmüş içerik malzemelerinin, yerel ve bölgesel olarak üretilen 

malzemelerin, tarımsal bazlı malzemelerin ve ağaç ürünlerinin kullanımı. 

İç Ortam Çevresel 

Kalitesi 

Geliştirilmiş havalandırma ve iç mekan hava kalitesi, toksik olmayan kapların ve 

mobilyaların kullanımı, yeşil kat hizmetleri, gün ışığı ve dış mekan manzaraları, 

termal rahatlık ve aydınlatma, HVAC sistemlerinin bireysel kontrolü. 

Yenilik ve Tasarım 

Süreci 

LEED standartlarını aşmada örnek performans ve yeşil tasarımda yenilikçi 

yaklaşımların kullanılması, LEED Akredite Profesyonellerin kullanımı 

Kaynak: Yudelson, 2008. 

İşletmeler için bu uygulamalar ne kadar önemli olsa da geride kalan kriterle de bu uygulamalara 

yönelmesini fazlasıyla desteklemektedir. Yapılabilecek şeyler sadece iş değil, ailemiz, 

arkadaşlarımız, gezegenimiz için gelecek ve gerçekten önemli olan her şeyin yapılması gerekir (Van 

Der Zee, 2018: 17). Bu sebepten ötürü yeşil düşünmek gerekmektedir. 
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Şekil 4. Yeşil Düşünmek 

 

Kaynak: Van Der Zee, 201. 

Çevre yönetiminde artan önem işletmelere yansımış olup, kalite ve çevre yönetiminin rolü ve 

önemi anlaşılmıştır (Çavuş ve Tancı, 2013: 74). İşletmelerin sosyal bir amaca yönelim olarak 

sürdürülebilirlikte, üretici ve tüketici davranışlarını dikkate almaları gerekmektedir. İşletmelerde 

çevre yönetim standartlarının uygulanması işletme değerini arttıran ve işletmelerde kullanılması 

gereken bir fonksiyon olarak karşımıza çıkmaktadır (Çavuş ve Tancı, 2013: 74). Türkiye’de yiyecek 

içecek sektöründe süreçleri daha sürdürülebilir hale getirmek için Boğaziçi Üniversitesi ve WWF-

Türkiye iş birliği ile oluşturulan Türkiye’ye özgü bir sertifika sistemi programı yürütülmektedir 

(Kurnaz ve Özdoğan, 2017: 77). Yeşil restoranlar “çevre dostu ve enerji tasarruflu bir şekilde 

tasarlanan, inşa edilen, işletilen ve yıkılan yeni veya yenilenmiş yapılar” olarak tanımlanabilir 

(Hilario, 2014: 184). Yeşil nesil restoranlar adı altında tanımlanan bu hareket tüketimin daha sorumlu 

yapılabilmesi için tüketenlerin ve ürün/hizmet sunan tarafların benzer bilgi ve farkındalık seviyesinde 

olmaları gerekliliğini vurgulamaktadır (Kurnaz ve Özdoğan, 2017: 77). 1990 yılından bu yana, kâr 

amacı gütmeyen bir kuruluş olan Amerikan Yeşil Restoran Derneği (Green Restaurant Association), 

restoranlarda yeşil uygulamaların uygulanmasına teşvik etmişti (Baltescu, 2017: 80). GRA, yeni 

yapılar ve etkinlikler için üç tür sertifika seçeneği sunmaktadır ve yedi konsepti geniş bir yelpazede 

farklı yeşil uygulamaları kapsayan çevresel kılavuzlar olarak listelemiştir. Bu uygulamalar şu 

boyutları içermektedir (Hilario, 2014: 184):  
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Potansiyel ve olasılık aramak 
Yeşile dönememenizin nedenlerini 

bulmaya çalışmak 

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda 

yapılacak bir tutum benimsemek 

Kendinizi ve personelinizi yeşillendirme 

sürecine teşvik etmek 

Şirketinizin faaliyetlerini dürüstçe 

değerlendirmeye hazır olmak 

Kendinizi ve çalışanlarınızı çevre 

konusunda endişeli hissettirmek 

Herkesin gemide olduğundan emin 

olmadan acele edebileceğinizi düşünmek 

Sorunlarınızı ele almak yerine 

maskeleyebileceğiniz yollar aramak 
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 Enerji verimliliği ve tasarrufu, 

 Suyun korunması ve verimliliği, 

 Geri dönüşüm ve birleştirme, 

 Sürdürülebilir, yerel ve organik gıdalar satın almak, 

 Kirliliğin önlenmesi, 

 Toksik olmayan ve kimyasal ürünlerin kullanımı, 

 Sürdürülebilir mobilyalar ve inşaat malzemeleri. 

Yeşil restoranlar, yerel malzemelerin yüksek kullanımını gerektiren yerel, bölgesel ve ulusal 

geleneksel tariflerin tadılması ve tanıtılması yönünden teşvik ederek turizm gelişimine önemli bir 

katkı sağlayabilecek gerçek ve önemli turizm markalarının oluşturulmasını sağlamaktadır (Baltescu, 

2017: 80). 

3. YÖNTEM 

Yiyecek içecek işletmelerinin sürdürülebilir uygulamaları, çevresel kaygılar ve ekolojik 

davranışları hakkındaki bilgileri ile yeşil bir restoranı korumaya yönelik web sitelerinde bulunan 

bilgiler incelenmiştir. Yiyecek içecek işletmelerinin Tripadvisor yorumları ve web siteleri incelenmiş 

olup bulgular elde edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden faydalanarak içerik analizi 

yapılmıştır. İçerik analizi, yazılı veya sözlü bir metni analiz edip rakamlara dönüştürüp, bu rakamların 

üzerinden yoruma dönüştürmek olarak tanımlanabilir. Araştırmaya dahil edilen işletmeler ise literatür 

ve önceki çalışmalardan faydalanarak araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu bölümde araştırmaya dahil edilen restoranlar hakkında bulgular yer almaktadır. 2019 yılında 

yapılan “Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Yiyecek İçecek İşletmelerinde Yeşil Pazarlama 

Yaklaşımları Ankara İli Örneği” adlı çalışmada görüşülen işletmelerin web siteleri Tripadvisor 

aracılığı ile değerlendirilmiş ve 4 işletmenin pandemi dolayısı ile geçici olarak faaliyet ve hizmetlerini 

sonlandırdığı tespit edilmiştir. Tripadvisor’da bulunan işletmelere ait 255 adet şikâyet araştırmaya 

dâhil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen yiyecek içecek işletmelerinin her birine “R (Restoran)” kodu 

atanmıştır. Restoranların Tripadvisor sitesinde ki dağılımı Tablo 2’deki gibidir. İşletmelerin faaliyet 

süreleri ise bir önceki çalışmadan alınarak tabloya eklenmiştir.  

Tablo 2. Restoran İşletmelerinin Faaliyet Yeri ve Alanları İle İlgili Tripadvisor Sitesindeki Dağılımı 

Kodu Yeri Faaliyet süresi Beslenme Türü Mutfaklar 

R1 Ankara 7 Yıl Vejetaryen Dostu, Helal Avrupa, Sağlıklı 
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R2 Ankara 12 Yıl Vejetaryen Dostu, Vegan Seçenekleri, Helal, 

Glütensiz Seçenekler 

Akdeniz, Avrupa, 

Türk, Füzyon 

R3 Ankara 1 Yıl Vejetaryen Dostu, Vegan Seçenekleri, Glütensiz 

Helal, Seçenekler 

Suşi, Uluslararası, 

Füzyon 

R4 Ankara 4 Yıl Vejetaryen, Helal, Glütensiz Seçenekler Akdeniz, Avrupa, 

Sağlıklı 

R5 Ankara 9 Yıl Vegan seçenekleri, Helal, Glütensiz Seçenekler Uluslararası, 

Akdeniz, Avrupa 

R6 Ankara 13 Yıl Vejetaryen Dostu, Vegan Seçenekleri, Helal Uluslararası 

R7 Ankara 5 Yıl Vegan Seçenekleri Uluslararası, 

Akdeniz, Avrupa 

R8 Ankara 15 Yıl Vejetaryen Dostu, Vegan Seçenekleri, Helal, 

Glütensiz Seçenekler 

İtalyan, Akdeniz, 

Avrupa 

R9 Ankara 10 Yıl Vejetaryen Dostu, Helal, Glütensiz Seçenekler Deniz Mahsulleri, 

Akdeniz, Avrupa, 

Türk, Sağlıklı 

R10 Ankara 17 Yıl Vejetaryen Dostu Bar, Avrupa, Orta 

Avrupa, 

Uluslararası 

R11 Ankara 30 Yıl Vejetaryen Dostu, Glütensiz Seçenekler, Helal Türk, Avrupa, 

Sağlıklı 

R12 Ankara 17 Yıl Vejetaryen Dostu, Vegan Seçenekleri, Helal, 

Glütensiz Seçenekler 

Bar, Avrupa, 

Sağlıklı, Gastropub 

R13 Ankara 9 Yıl Vejetaryen Dostu, Vegan Seçenekleri, Helal Avrupa, Türk, 

Uluslararası, 

Sağlıklı, Avrupa 

R14 Ankara 15 Yıl Vejetaryen Dostu, Helal, Glütensiz Seçenekler Deniz Mahsülleri, 

Akdeniz, Avrupa, 

Türk, Çorbalar 

İşletmelerin tümü “vejetaryen” beslenme türü olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıca %97’si Helal 

gıda olarak beslenme türüne öncelik vermektedir. İşletmelerin %47’si Tripadvisor dağılımına göre 

glütensiz yiyecek hizmeti de vermektedir. %57’si ise Avrupa mutfağıdır. Bu mutfak genel olarak en 

fazla tercih edilen mutfaklar arasındadır. 

Tablo 3. Şikâyetlerin Sınıflandırılması 

Temalar n % 

Yiyecek içecekle ilgili özellikler   

Lezzet 32 0,13 

Yiyecek Kalitesi 14 0,5 
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Sunum kalitesi 11 0,4 

Yemeklerin tuzsuz olması 23 0,9 

Hizmet ortamıyla ilgili özellikler   

Beklentiyi karşılamıyor 10 0,4 

Atmosfer 7 0,3 

Temizlik ve hijyen 3 0,1 

Dekorasyon 5 0,2 

Fiyatla ilgili özellikler   

Çok pahalı olması 37 0,15 

Fiyata göre hizmet sıfır 13 0,5 

Personelle ilgili özellikler   

İlgisiz 24 0,9 

Kaba 20 0,8 

Servisle ilgili özellikler   

Yavaş olması 13 0,5 

Yanlış açılması 7 0,3 

Menüyle ilgili özellikler   

Çeşitlilik az 17 0,7 

Menüde bulunan yiyeceklerin 

olmaması 

19 0,7 

Toplam 255 100 

 

Yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerle ilgili sıklıkla şikâyet edilen unsurlar Tablo 3’de 

gösterilmiştir. Müşteriler çoğunlukla yiyeceklerin çok pahalı olması (37), lezzet (32), Yiyeceklerin 

tuzsuz olması (23), personelin ilgisizliği (24) ve kaba (20) olması yönünden daha fazla şikâyetlerde 

bulunmuşlardır. Ayrıca işletmelerin temizlik ve hijyen yönünden (3) çok fazla şikayet almaması 

dikkat çekici olmakta ve özellikle pandemi döneminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan biridir. 

İşletmelerin Tripadvisor yorumlarında sürdürülebilirlik ile ilgili hiçbir bulguya rastlanılmamıştır. 

Tablo 4. İşletme Kurum Kimliği ile İlgili Bilgilerin Dağılımı 

Kurum Kimliği 

Değişkenler 

Var Toplam Yok Toplam 

Restoranlar Sayı % Restoranlar Sayı % 

Menü R1-R2-R4-R5-R6-R7-R8-

R9-R12-R14 

10 70 R3-R10-R11-

R13 

4 30 

Galeri R1-R2-R4-R5-R6-R7-R8-

R10-R11-R12-R13 

12 86 R3-R9-R14 2 14 

Rezervasyon R1-R3-R2-R4-R5-R6-R7-

R8-R9-R10-R11-R12-

R13-R14 

14 100 - - - 
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İletişim R1-R2-R3-R4-R5-R6-R7-

R8-R9-R10-R11-R12-

R13-R14 

14 100 - - - 

Dil seçeneği R1-R4-R7-R8-R9-R11-

R13-R14 

8 56 R2-R3-R5-R6-

R10-R12 

6 44 

 

Araştırmada yer alan yiyecek içecek işletmelerinin web sayfaları kurum kimliği ile ilgili bilgiler 

açısından analiz edildiğinde şu sonuçlar elde edilmiştir. İşletmelerin web sayfalarında menü %70, 

Galeri %80, Rezervasyon %100, İletişim %100 ile yüksek oranda yer alırken, Dil Seçeneği %56 daha 

düşük oranda yer almaktadır. Bu sonuçlar işletmelerin kurum kimliğini yansıtacak öğelerden daha 

çok Rezervasyon ve İletişimi tercih ederek kullandıklarını göstermektedir. 

Tablo 5. Restoranların İletişim Bilgi ve Çabaları Değişkenleri 

Restoranların İletişim Bilgi 

ve Çabaları Değişkenler 

 

Var Toplam Yok Toplam 

Restoranlar Sayı % Restoranlar  Sayı % 

Telefon Numarası 

Fax 

E-posta 

İşletme Adresi 

Harita-Konum 

R1-R2-R3-R4-R5-

R6-R7-R8-R9-R10-

R11-R12-R13-R14 

14 100    

   

 

Online Yorum, 

Şikayet ve Öneri Formu 

R1-R2-R3-R4-R7-

R9-R10-R12 

8 56 R5-R6-R8-R11-

R13-R14 

6 44 

Anket - - - R1-R2-R3-R4-

R5-R6-R7-R8-

R9-R10-R11-

R12-R13-R14 

1               

4 

100 

 

Restoranların iletişim bilgi ve çabaları ile ilgili elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde %100’ü 

telefon numarası, fax, e-posta, işletme adresi, harita-konumu, %56’si online yorum, şikayet ve öneri 

formuna web sayfalarında yer verdikleri görülmektedir. İşletmelerin tamamının web sitelerinde 

ankete yer vermediği tespit edilmiştir. 

Tablo 6. Restoranların Web Sitesi Özellikleri ve Güncellikle İlgili Değişkenlerin Dağılımı 

Web Sitesi Özellikleri ve 

Güncellik Değişkenleri 

Var Toplam Yok Toplam 

Restoranlar Sayı % Restoranlar Sayı % 

Site Haritası 
R1-R2-R4-R5-

R6-R7-R8-R9-
13 94 R3 1 6 
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R10-R11-R12-

R13-R14 

Arama Motoru 
R1-R2-R4-R9-

R14 
5 16 

R3-R5-R6-R7-

R8-R10-R11-

R12-R13 

9 84 

Son Güncelleme Tarihi R9-R14 2 14 

R1-R2-R3-R4-

R5-R6-R7-R8-

R10-R11-R12-

R13 

12 86 

 

Tablo 6’da İşletmelerin web sitesi özellikleri ve güncellikle ilgili değişkenlerin dağılımı 

verilmiştir. Güncel olmayan web siteleri ziyaretçilerin siteden uzaklaşmasına neden olmaktadır.  

Araştırma kapsamında incelenen işletmelerin %94’ü web sitesinde site haritası, %16’si site içi 

arama motoru, %14’ü son güncelleme tarihi yer almaktadır. Son güncelleme tarihinden web sitesinin 

etkili kullanımı da anlaşılabilmektedir. 

Tablo 7. Restoranların Web Sitesi Kullanım Etkinliği Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Sonuçlar Restoranlar    %  

Etkili Kullanım R9-R14 14 

Orta Etkili Kullanım 12 86 

 

Tablo 7 incelendiğinde sadece %14 işletmenin web sitesini belirlenen özelliklere göre etkin 

kullandığı görülmektedir. Web sitesini orta etkili kullanan işletme sayısı ise %86 olarak tespit 

edilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma kapsamında yiyecek içecek işletmelerinin tümünün web sitelerinde prosedür ve 

belgelendirmelere yer verilmemektedir. İşletmeler sürdürülebilirlik açısından çevreye duyarlı olsa da 

web sitelerinde bu yönden çalışmalar ve uygulamalar hakkında bilgi verilmemektedir. Söz konusu 

işletmelerin web sitelerinde covid-19 ile ilgili bilgilendirme formu ve Türkiye Turizm Tanıtım ve 

Geliştirme Ajansı tarafından önerilen Güvenli Turizm Sertifikası bulunmaktadır. İşletmeler bir web 

sitesi oluşturarak pazarlama, reklam ve marka konularında önemli avantajlar sağlamaktadır. 

Müşterilerin ise çok büyük beklentilerle restorana gittikleri ancak restoran hizmetlerinin beklentiyi 

fazla karşılayamadığını yorumlarında belirtmişlerdir. Ayrıca yorumlarda sürdürülebilirlik ile ilgili 

hiçbir bulguya rastlanılmamıştır. İşletmelerin sadece temizlik ve hijyen yönünden beklentiyi 

karşıladıkları tespit edilmiştir. Müşterilerin yemeğin lezzeti ve kalitesine olduğu kadar restoranın 

hizmet ve sunum ortamına da önem verdikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca işletmeler sürdürülebilirlik 
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açısından her ne kadar iyi olsa da web sitelerinde reklam ve pazarlamasını da yapması gerektiği 

düşünülmüştür. Menülerde bulunan bazı yiyeceklerin ise işletmelerde yapılmaması dikkat çekicidir.  

Günümüzde en etkin kullanılan internetin faydalarından bir tanesi de farkındalık yaratmasıdır. 

Yiyecek içecek işletmeleri web sitelerini yeniden düzenleyerek bu farkındalığın bir parçası olabilir. 

Bir öneri olarak devlet, yeşil uygulamaların ardından restoranlar için vergi indirimi, finansal teşvikler 

ve teknik yardım gibi hükümler sağlamalıdır. Sadece web sitesi oluşturmakla kalmamalı ve 

oluşturulan bu web sitesinin devamlı güncellenmesi, geliştirilmesi gerekmektedir. Restoran 

sahiplerini ve personelleri bu konuda bilinçlendirilerek kurum içerisinde eğitimler ve çalışmalar ile 

işletme olarak web sitesi yönünden eksiklikleri tamamlanabilir. Daha parlak gelecek için bu yasa ve 

prosedürler uygulamaya konulmalıdır. Sürdürülebilirlik, turistlerin isteklerini çevreye zarar vermeden 

karşılamak ve gelecek nesillerin de yararlanabilmesi için en iyi haliyle bırakabilmektir. Turist talebini 

karşılamak için doğal kaynakların korunması ve uyum sağlanması gereklidir. Doğa bizim gelecek 

nesillere bırakabileceğimiz en güzel mirastır. Bunun yanı sıra örf ve adetlerimiz, sosyo-kültürel 

kaynaklarımız, tarihi yapılarımız, yeme-içme kültürümüz bozulmadan sürdürülebilirlik alanında en 

iyi şekilde devam ettirilmeli, çalışmalar yapılmalı ve çevre olgusunu göz ardı etmeden nesillere 

aktarılmalıdır. 
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SİSTEM YAKLAŞIMI DAHİLİNDE GASTRONOMİDE OKUL-

SEKTÖR İLİŞKİSİ   

Ayşe Nur ORAL 1, Prof. Dr. Düriye BOZOK 2 

Özet 

Ülkemiz oldukça zengin yeme-içme kültürüne sahiptir. Ülkemizin sahip olduğu bu zengin yeme-içme 

kültürü sektöre de yansımaktadır. Yeme-içme sektöründe yer alan işletmeciler de tüketicilerin 

beklentilerini karşılayabilmek için bu alanda nitelikli, donanımlı ve kendini geliştiren personel 

sayısını artırmak istemektedir. Burada gastronomi eğitiminin önemi ve okul ve yiyecek-içecek sektörü 

arasındaki iş birliğinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı; gastronomide okul-sektör 

ilişkisini ortaya koymaktır. Bu çalışmada daha önce yapılmış çalışmalar incelenerek literatür 

taraması yapılmış ve kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Gastronomi eğitimi insanlık tarihinde 

neyin, nasıl, neden yenildiği ve içildiğine odaklanan sosyal bir bilim dalı olarak ifade edilmektedir. 

Gastronomi eğitimi usta-çırak ilişkisi ile başlamış ancak günümüzde mevcut olan lisans ve lisansüstü 

programlar ile verilmektedir. Gastronomide sektör-okul iş birliğinin önemi fazladır. Öğrenciler 

okulda öğrendikleri teorik ve uygulamalı derslerdeki bilgilerini sektörde staj yaparak pratik hale 

getirebilmektedirler. Ancak sektördeki bazı koşullar öğrencilerin sektörde çalışma niyetlerini 

etkileyebilmektedir. İçerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları göz önünde bulundurulduğunda 

Covid-19 sonrasında gastronomi eğitiminde okul-sektör iş birliğinin öneminin artacağı 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler-Gastronomi, Eğitim, Sektör.  

 

GASTRONOMY SCHOOL-SECTOR RELATIONSHIP WITHIN 

THE SYSTEM APPROACH 

Abstract 

Our country has a very rich food and beverage culture. This rich food and beverage culture of our 

country is also reflected in the sector. Operators in the food and beverage sector want to increase the 

number of qualified, equipped and self-improving personnel in this field in order to meet the 

expectations of the consumers. Here, the importance of gastronomy education and the cooperation 

between the school and the food and beverage sector emerge. The aim of this study is; To reveal the 

school-sector relationship in gastronomy. In this study, literature review has been made by examining 

previous studies and a conceptual framework has been created. Gastronomy education is expressed 

as a social science branch that focuses on what, how, why and what is eaten and drunk in human 
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history. Gastronomy education started with the master-apprentice relationship, but it is given with 

undergraduate and graduate programs available today. Sector-school cooperation is very important 

in gastronomy. Students can put their knowledge in theoretical and applied courses that they have 

learned at school into practical by doing internships in the sector. However, some conditions in the 

industry can affect students' intention to work in the industry. Considering the pandemic conditions 

we are in, it is thought that the importance of school-sector cooperation in gastronomy education will 

increase after Covid-19. 

Keywords-Gastronomy, Education, Sector. 

1. GİRİŞ  

Türkiye’nin coğrafi yapısı, konumu, tarihi ve kültürü göz önünde bulundurulduğunda mutfak 

kültürü bakımından çok zengin bir potansiyelinin olduğu açıkça görülmektedir. Mevcut olan 

potansiyelin yeme içme, konaklama ve turizm sektörüne de etkileri görülmektedir. Bu etkiler 

doğrultusunda özellikle yeme-içme sektöründe çok hızlı bir biçimde değişim ve gelişim 

görülmektedir. Tüketicilerin beklenti ve taleplerinde bu değişim ve gelişimlere bağlı olarak 

değişiklikler oluşmaktadır. Yiyecek-içecek sektöründe yer alan işletmeler değişen tüketici 

beklentilerini karşılamak için kalifiye, tam donanımlı, çözüm üretebilen ve dinamik elemanların 

kuruluşlarında yer almalarını istemektedir. Eğitim kurumları ise bu adımda devreye girmektedir. 

Gastronomi eğitimi geçmiş yıllarda usta-çırak ilişkisi ile başlayıp günümüzde bu alanda eğitim veren 

lisans, lisansüstü ve özel eğitim kurumları ile devam etmektedir.  

Gastronomi eğitimi diğer bölümlerde olduğu gibi yalnızca teorik bir eğitim modeline sahip 

değildir. Teorik eğitimin önemli olduğu kadar uygulamalı eğitimlerinde önemi bulunmaktadır. Bu 

aşamada okulda alınan uygulama derslerinde öğrenilen bilgilerin sektörde yapılan stajlar ile 

pekiştirilmesi ve belirli alanlarda uzmanlaşılması gerekmektedir.  

Bu araştırmanın amacı gastronomide okul-sektör ilişkisini incelemek ve Covid-19 sonrasında 

gastronomi eğitiminde olabilecek muhtemel değişiklikleri ortaya koymaktır. Belirtilen amaç 

doğrultusunda, daha önce yapılmış çalışmalar incelenerek genel bir literatür taraması yapılmış ve 

araştırmanın kavramsal çerçevesi oluşturulmuştur. Bu araştırmada veri toplama tekniği olarak nitel 

araştırma yöntemlerinden literatür taraması yöntemi kullanılmıştır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2. 1. Gastronomi  

Dilimize Fransızcadan geçmiş olan gastronomi kelimesi, Türk Dil Kurumu (TDK, 2018) 

tarafından “yemeği iyi yeme merakı” ve “sağlığa uygun, iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak, yemek 

düzeni ve sistemi” olarak tanımlanmaktadır. Kelimenin etimolojik kökeni incelendiğinde Yunanca 

gastros (mide) ve nomas (bilgi veya yasa ile ilgili olan) kelimelerinden türediği belirtilmektedir. 
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Gastronomini kavramının açıklanmasını ve tanımlamasını zor bir süreçtir ve Santich (2004) 

gastronomiyi kiminle, ne zaman, nasıl, hangi durum ve kombinasyonlarda ne yiyip içileceğine dair 

tavsiye ve rehberlikle ilgili bir alan olarak tanımlamıştır. Gastronomi kavramı hakkında yapılan ilk 

tanımlar genellikle yiyecek ve içeceklerin hazırlanması üzerine iken daha sonra yapılan   tanımlarda 

gastronominin diğer yönlerinden de bahsedildiği gözlemlenmektedir (Özbay, 2017). Gastronomi tüm 

yiyecek ve içeceklerin üretimi, hazırlanması, sunulması ve tüketilmesini ele alan ve tüm bu ürünlerin 

üretimlerinden tüketimlerine kadar olan süreçlerin tamamını kapsayan bir alandır (Sever vd., 2016). 

Gökdeniz vd. (2015) ise gastronomiyi; gıda bilimini, yemek sanatını ve lezzet yaratıcılığını 

birleştirerek beslenme zevkini ortaya çıkarmak olarak tanımlamıştır. Gastronomi aynı zamanda 

yiyecek ve içeceklerle ilgili sahip olunan bilgi ve beceriyle yeme ve içme aktivitelerinin zevkini ve 

eğlencesini arttıran bir kavram olarak görüldüğünden “yaşam sanatı” şeklinde de ifade edilmektedir 

(Sezen, 2018). Denk ve Koşan’a (2017) göre ise gastronomi uzmanları insanlara güzel, keyifli ve 

estetik yemekler ile önemli bir tecrübe yaşatmaktadırlar. Gastronomi insanların sadece yaşamlarını 

sürdürmeleri için yiyecek ve içecekleri tüketmek anlamına gelmemektedir. İnsan ve estetiği temel 

alan bu kapsamlı konu, tüketim esnasında ne yenildiğinden daha fazla şey ifade ettiği belirtilmektedir 

(Öney, 2016: 193). Yeme eylemi fizyolojik, psikolojik, ekolojik, ekonomik, siyasi, toplumsal ve 

kültürel süreçlerin ortak noktası olarak değerlendirilmektedir (Özbay, 2017). Gastronominin birinci 

görevi; sağlıklı beslenme ilkelerini de göz önünde bulundurarak lezzetli yemek hazırlanması, ikinci 

görevi de gıda güvenliğinin sağlanması olarak belirtilmektedir. Ayrıca 21. Yüzyılda gastronominin, 

kendi orijinalliğini muhafaza ederek gıda mühendisliğinden ve beslenme biliminden de destek alan 

uygulamalı bir bilim dalı olması gerekmektedir (Ekşi, 2018). 

2. 2. Gastronomi Eğitimi  

Eğitim sözcüğünün İngilizce karşılığı olan Education kelimesi, Latince “educare” ve “educere” 

köklerinden türetilmiştir. Bu kelimeler “öğreneni özel bir beceri ile donatmak için öğretim yaptırmak 

ve geliştirmek” anlamına gelmektedir Türkçede ise bu kelime eğ, eğmek kökünden türetilmiş ve 

öğretmek, yetiştirmek, geliştirmek, alıştırmak gibi çeşitli anlamlara gelmektedir (Yayla, 2014). TDK 

ise eğitim kavramını “çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, 

beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan 

veya dolaylı yardım etme, terbiye” olarak tanımlamaktadır (TDK, 2018). Eğitimin temel amacı; 

insanların bireysel yeteneklerini, insanlar ile ilişki kurma konusundaki becerilerini, ekonomik 

yeterliliklerini geliştirmelerini ve yurttaşlık görevlerini yerine getirmelerini sağlamaktır. Ayrıca 

eğitimin bireysel işlevi, insanı mutluluğa ulaştırmaktır (Ural, 2012).  

Dünya ve Türkiye’de turizm sürekli gelişmekte olan bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Turist sayısının da gelişen dünya yapısı paralelinde artış göstermesi yaygın ve örgün eğitim 

kurumlarının turizm eğitimine önem verilmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Bu kurumlar sektördeki 



135 
 

donanımlı eleman ihtiyacını karşılamak üzere öğrencilerini eğitmektedir. Gastronomi eğitimi ise son 

dönemlerde eğitim bilimleri alanında önemli bir yer almaya başlamıştır. Gastronomi eğitimi sadece 

bu işle ilgilenen kişilerin değil aynı zamanda sağlıklı beslenmek isteyen insanların da alması gereken 

bir eğitim olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca gastronomi, ekonomik ve kültürel anlamda dünya 

çapında öneme sahip olan ve bu önemini her geçen gün artıran önemli bir disiplindir. Bu yüzden söz 

konusu alandaki gelişmelerden mümkün olduğunca yararlanmak için donanımlı iş gücüne ve bu iş 

gücünü oluşturan öğrencilerin eğitimi için de kaliteli eğitim kurumlarına ihtiyaç duyulmaktadır 

(Ünüvar, 2020).  

Tarihsel olarak bakıldığında restoranların gelişimi ile birlikte ilk görülen gastronomi eğitiminin 

birçok meslekte olduğu gibi usta-çırak ilişkisi ile olduğu bilinmektedir. Birçok aşçı mesleği çıraklık 

yolu ile öğrenmiştir. İşi pratik olarak tecrübeli ustalarından öğrenen aşçılar çoğu zaman yemeğin 

pişirilmesinin arkasında yer alan teorik bilgilerden mahrum kalmışlardır (Sezen, 2018). Peng, Lin ve 

Baum (2012) tarafından akademide ve sektörde çalışanlar açısından yaratıcılığın öğretilebilir ve 

eğitim verilebilir bir yapıda olup olmadığı araştırılmıştır. Netice olarak teorik ve uygulamalı eğitimin 

beraber sürdürülmesinin aşçılık mesleğini geliştirmeye katkısının bulunabileceği ifade edilmiştir. 

Başkaca öğrencilerin öğrenmeye açık ve yaratıcı olmaları, mesleği sevmeleri ve mesleki açıdan 

cesaretlendirilmeleri gerektiği vurgulanmıştır. 

Woodhouse (2016), 1996 yılından itibaren usta-çırak ilişkisi ve eğitimde klasik yaklaşımın eleştiri 

almaya başladığını; bu tip eğitimin yaratıcılığı baskıladığını dile getirmiştir. Ayrıca Ferguson ve 

Berger, gastronomi eğitiminin merkezinde yaratıcılığında yer alması gerektiğini önermektedir. 

Peng vd. (2011), gastronomi eğitiminin, mutfak yaratıcılığını ilerletmek ve ilham almak amacıyla 

sektörden gelen temel becerilere ve akademiden gelen temel bilgilere dayandırılması gerektiğini 

bildirmiştir. 

Joseph Hegarty (2011), öğrencilerin eğitimleri süresince soru sormaya ve her ne şekilde olursa 

olsun kısaca cevap vermeye teşvik edilmeleri gerektiğini belirtmektedir. Bu yöntemle öğrencilerin 

bilişsel öğrenmeye teşvik edildiği, mutfak uygulamalarında yaratıcılıklarını ve yeteneklerini 

geliştirdiğini ifade etmektedir (Beyter vd., 2019). 

Son yıllarda gastronomi alanında süratli değişimler yaşanmaktadır. İnsanların bilinçli tüketici 

olma arzusunun tüketicileri merak etmeye, araştırmaya ve bilgi toplamaya yöneltmesi bu değişimin 

yaşanmasında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca bu alandaki değişim ve gelişim sektörde önemli bir 

istihdam olanağı oluşturmaktadır. Ancak sektörün ihtiyacını karşılayabilecek ve dünya 

standartlarında hizmet verebilecek nitelikli insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. Bu gereksinim 

mutfak eğitimine olan istemi arttırmaktadır. Sonuç olarak tüketici isteklerini karşılayabilen, hızlı 

düşünebilen, acele karar verebilen, çözüm üretebilen çalışanların sektörde yer alabilmesi için gerekli 

öğrenme platformlarının sağlanması gerekmektedir (Beyter vd., 2019). 
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2. 3. Türkiye’de Gastronomi Eğitimi  

Türkiye’de gastronomi eğitimi devlet ve vakıf üniversiteleri ile özel mutfak okullarında 

verilmektedir. Türkiye’de geleneksel olarak1960’lı yıllarda usta-çırak yöntemiyle verilmeye başlayan 

mutfak eğitimi, 1980’li yıllarda ön lisans düzeyinde, 2000’li yıllarda ise birçok üniversite lisans 

düzeyinde gastronomi bölümü açmıştır (Görkem ve Sevim, 2016).   

Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı üniversitelerde 2 yıllık eğitim veren yüksekokullar ön lisans 

düzeyinde eğitim vermektedir. Bu okulların amacı gastronomi alanında yetenekli, gerekli teknik ve 

bilgisel becerilere hâkim, donanımlı eleman yetiştirmektir. Ancak bu kurumlar aşçı, yamak vb. sadece 

mutfakta çalışacak personelin değil aynı zamanda bu mutfağı yönetecek personelin yetiştirilmesinden 

de sorumlu olmaktadır. Türkiye’ de Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı üniversitelerde gastronomi 

eğitiminin temeli 1997 yılına dayanmaktadır. Bu yıllarda Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde açılan 

Aşçılık Bölümü gastronomi eğitiminin ön lisans seviyesindeki ilk örneği olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Görkem ve Sevim, 2016). Bu üniversite 1998-1999 öğretim yılı itibariyle öğrenci 

alımına başlamış ve sözel puan sıralamasına göre 27 öğrenciye aşçılık eğitimi verilmiştir. Bu eğitim 

faaliyetleri Mengen Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilmiştir. Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi’nden sonra gastronomi eğitimi veren ön lisans programları 2001’de Afyon Kocatepe 

Üniversitesi, 2002’de Anadolu Üniversitesi ve 2003’ de Gaziantep Üniversitesi’nde açılmıştır. 

Günümüzde ön lisans düzeyinde gastronomi eğitimi Aşçılık, İkram Hizmetleri ve Yiyecek ve İçecek 

İşletmeciliği programları olarak çeşitli yüksekokulların bünyesinde bulunmaktadır (ÖSYM, 2018). 

Türkiye’de gastronomi eğitimi 1960’lara kadar usta-çırak ilişkisi içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

İlerleyen yıllarda bu alandaki eğitim faaliyetleri resmi olarak yürütülmüştür. 1980’lerde ön lisans 

düzeyinde verilen gastronomi eğitimi 2000’li yıllarda ise lisans seviyesinde üniversitelerde verilmeye 

başlanmıştır. 2003 yılında açılan Yeditepe Üniversitesi’ndeki gastronomi ve mutfak sanatları 

programı Türkiye’deki lisans seviyesinde gastronomi eğitimi veren ilk üniversitedir. Bu anlamda 

eğitim veren Yeditepe Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir ve bu üniversiteyi yine vakıf üniversitesi 

olan İzmir Ekonomi Üniversitesi izlemiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesinde gastronomi eğitimi lisans 

düzeyinde verilmeye başlanmış, 2009 yılında Okan Üniversitesi’nin de gastronomi eğitimi veren 

programını açması bunu takip etmiştir (Görkem ve Sevim, 2016). Devlet üniversitesi anlamında 

gastronomi eğitimi veren programı ilk olarak 2010 yılında Gazi Üniversitesi açmıştır. Bunu yine aynı 

yılda Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü açan Nevşehir Üniversitesi takip etmiştir (Ünüvar, 

2020). 

Ülkemizde yükseköğretim düzeyinde gastronomi eğitiminin gelişimi izlendiğinde ilk ön lisans 

düzeyinde program 1997’de Bolu Mengen Meslek Yüksekokulu’nda iki yıllık aşçılık programıyla 

başlamıştır. Takiben Yeditepe Üniversitesi 2003 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesi altında 

gastronomi bölümünü açarak lisans düzeyinde gastronomi eğitimi veren ilk üniversite olarak tarihe 
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geçmiştir. Bu tarihten itibaren gastronomi eğitimi veren üniversitelerin sayısı hızlı bir şekilde artış 

göstermiştir (Şengül, 2019). 

Eğitim kurumlarının amacı, akademide ve sektörde gereken iş gücünü sağlayacak donanımlı 

bireyler yetiştirmektir. Sektörde ihtiyaç duyulan standartlarda bilgili ve donanımlı kişiler 

yetiştirilmesi için gastronomi eğitim modelinin temellerinin sağlam olması gerekmektedir. 

Gastronomi eğitim modelinin fiziksel şartların, eğitimcilerin, programların ve öğrencilerin bir bütün 

olduğu ve bu bütünde eğitimcilerin en önemli aktörler oldukları ifade edilmektedir (Beyter vd., 2019). 

Türkiye’de gastronomi eğitiminde bazı sorunlar görülmektedir. Bu sorunlar şu şekilde 

açıklanabilir: 

-Gastronomi kavramının anlaşılamaması, turizm ve aşçılık kavramları ile karıştırılması 

gastronomi eğitimindeki önemli sorunlardan ilkidir. Gastronomi kavramı birçok disiplini içerisinde 

barındırmasından dolayı gastronominin tanımı kişi veya kuruluşlara bağlı olarak yapılmaktadır. 

Gastronomi bölümlerinin genellikle turizm fakültelerinde yer alması bu algıyı oluşturmaktadır 

(Ünüvar, 2020).  

Türkiye’de gastronomi eğitimi konusunda lisans eğitimi veren ilk kurumlar Güzel Sanatlar 

Fakültesi altında bu eğitimi vermiştir. Bu hareket gastronomi eğitiminin felsefi yönünün ağır bastığını 

göstermektedir. Sonraları ise bu eğitimin Turizm Fakültesi altında verildiği görülmektedir (Öney, 

2016: 193). Bunun dışında Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 

Yüksekokulu gibi fakültelerde gastronomi eğitimi verilmekte (YÖK, 2018) ve her fakülte gastronomi 

eğitiminin kapsamını kendine göre belirlemektedir. Bu sorunun ortadan kalkması için fakülteler arası 

iş birliği yapılarak gastronomi eğitimi konusunda ortak bir misyon belirlenmelidir.  

- Sektör ile eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin yetersiz olmaktadır. Etkili bir gastronomi 

eğitimi gerçekleştirilmesi için öğrencilerin kullanacağı araç-gereç ve bunları içerisinde barındıran 

mutfak atölyesi büyük bir öneme sahiptir (Görkem ve Sevim, 2016). Özel sektörün gastronomi 

eğitimi veren okullara yatırım yapmaması önemli bir problemdir. Bu kapsamda sektördeki 

işletmelerin okullara araç-gereç teminatı yapması önerilmektedir (Kozak ve Açıkgöz, 2015). Bu 

konuda gerekli araç-gereç temini yapılmalı ve buna ek olarak özel sektör işletmeleri ve okul 

arasındaki iş birliği ile “iş başında eğitim” uygulaması gerçekleştirilmelidir. 

- Akademisyenlerin niteliksel ve niceliksel yetersizliği bu alanda karşımıza çıkan diğer bir 

sorundur. Gastronomi, pratik yönü olan bir alan olmasından dolayı bu alanda belirlenen amaçlara; 

alanında uzman, tecrübeli akademik kadro sayesinde ulaşılabilecektir (Görkem ve Öztürk, 2011). 

Yani gastronomi eğitimi konusunda eğitim için gerekli araç-gereçler kadar gerekli yeterlilikleri 

karşılayan akademik kadronun da önemi büyüktür. Ancak sektörde yer alan uzman kişiler çeşitli 
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nedenlerden dolayı akademik hayata atılmakta tereddütler yaşamaktadır. Bu durum gastronomi 

eğitiminin kalitesini düşüren bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. 

- Müfredatların yetersiz, düzensiz ve dengesiz bir yapıda bulunmaktadır. Müfredatla ilgili genel 

sorunlar; “uygulamalı ve teorik ders dağılımının farklılık göstermesi”, “sektörün okullara kaynak 

bağlamında destek olmaması”, “ders içerikleri ve seçmeli ders sayıları”, “gelen öğrencilerin bilgi 

donanımının yetersiz olması”, “Türkçe kaynakların yetersizliği”, “derslerin bölümün ihtiyacına 

uygun olmaması” olarak belirlenmiştir (Görkem ve Sevim, 2016). 

- Fiziksel altyapısal eksiklikler ve eğitim kurumlarının bütçe sorunları, gastronomi eğitimi verilen 

atölyelerin boyutları ve içinde bulunan araç-gereçlerin öğrenci sayısıyla orantılı bir şekilde bulunması 

gerekmektedir (Görkem ve Sevim, 2016). Ancak gastronomi eğitimi verilen kurumlarda araç gereç 

ihtiyacının yeterince karşılanamadığı belirtilmektedir. Son zamanlarda gastronomi eğitimi veren 

kurumların niceliksel artışı beraberinde niteliksel bir artış getirmemiştir. Bu yüzden öğrencilerin 

aldığı gastronomi uygulamalarında verim yönünden olumsuzluklar mevcuttur. Uygulama derslerinde 

verimin artabilmesi için öğrencilerin temini zor malzemelerle ve gastronomi alanında yetkin isimlerle 

buluşturulması büyük önem taşımaktadır. Bu problemin çözümü akademik camianın iş birliği 

sayesinde mümkün olacaktır. 

- Stajlar düzensiz ve verimsiz bir yapıda bulunmaktadır. Gastronomi eğitiminin etkin ve 

randımanlı bir biçimde gerçekleştirilmesi için staj etkinlikleri mecburi bir öneme sahiptir (Öney, 

2016). Turizm alanında eğitim alan öğrencilerin bu sektörde devam etmek veya bu sektörden 

uzaklaşmak konusundaki karar ve görüşlerinin büyük bir bölümü staj esnasında yaşadığı tecrübeler 

sonucunda belirlenmektedir. 

- Gastronomi eğitiminde ders içerikleri yetersiz bulunmaktadır. Ders içerikleri Türkiye’nin 

gastronomi alanındaki ihtiyaçlarına hitap etmemektedir. Bu konuda yurt dışındaki programları rehber 

edinmekten ziyade yerli programların tasarlanması büyük önem taşımaktadır. Çemrek ve Yılmaz 

(2010) tarafından gerçekleştirilen çalışmada aşçılık eğitimi alan öğrencilerin mutfak dersleri 

hakkındaki tutumları araştırılmıştır. Bu araştırmaya göre öğrenciler bu derslerin ileriki meslek 

hayatları için lüzumsuz içeriklerden meydana geldiğini belirtmiştir. Bu çalışmada ders programlarının 

tasarlanması esnasında öğrencilerin istekleri karşılanarak onların derse karşı olan istekleri 

sağlanabilir. Böylelikle öğrenme daha verimli bir biçimde gerçekleşecektir.  

Mesleki ve teknik eğitimin proje, tasarım ve uygulama ağırlıklı olması önerilmektedir. Bu açıdan 

ele alınacak olunursa uygulamalı derslere göre teorik eğitimin yoğun olması öğrencilerin gastronomi 

alanında yeteneklerini geliştirmelerine de engel olmaktadır. Öğrencilerin yeterince pratik 

yapamaması bu sorunu doğurmaktadır. Çünkü gastronomi teorik bilgiye nazaran yapılan 

uygulamaların ön plana çıktığı bir eğitime ihtiyaç duymaktadır. Pratik derslerin yetersizliğinin en 

büyük sebeplerinden birisi ise, yeterli donanım ve malzeme yeterliliği gözetilmeden acele bir şekilde 
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gastronomi programlarının üniversitelerde faaliyete başlamasıdır. Sektör ile kurulacak ilişkiler ve 

öğrenci odaklı eğitim sayesinde bu problem çözüme kavuşturulabilir (Ünüvar, 2020). 

2. 4. Yiyecek-İçecek Sektörü 

Türk Dil Kurumu yiyeceği “yenmeye elverişli olan her şey, yenebilen” olarak; içeceği ise benzer 

anlayışla “içilen her şey, meşrubat, içilmeye elverişli” olarak tanımlamaktadır. Sektör; “bölüm, kol, 

kesim, aynı işi yapan topluluk”; yiyecek içecek sektörünü “yenilebilen ve içilebilen ürünlerin ve 

hizmetin bulunduğu iş kesimi” olarak tanımlamaktadır (www.foodelphi.com, 2021). Yiyecek-içecek 

sektörü insanların yaşadıkları yerler dışında farklı sebeplerle yaptıkları seyahatlerde ya da geçici 

konaklamalarında yeme-içme ihtiyaçlarını karşıladıkları mal ve hizmet üreten işletmelerden 

oluşmaktadır. Buna göre yiyecek-içecek sektörü yerel işletmelerden uluslararası zincir işletmelerine; 

kamu yararına çalışan işletmelerden kâr amaçlı çalışan ticari işletmelere kadar pek çok işletmeyi 

bünyesinde bulundurmaktadır. Bu noktadan hareketle yiyecek-içecek işletmelerinin temel amacı; 

büyüklüğüne bakılmaksızın sahip olduğu donanım ve sunduğu hizmet ile insanların yeme-içme 

ihtiyacını karşılamaktır (Benli, 2018). 

Yiyecek-içecek sektörü çok eski ve köklü bir geçmişe sahip bir sektördür. Seyahat eden kişilerin 

temel ihtiyaçları konaklama ve yeme-içmedir. Bu açıdan, en eski zamanlardan bugünlere kadar   

yapılan bütün seyahatlerde bu iki öge eş zamanlı olarak gelişme göstermiştir. Bu nedenle insanlar, 

seyahat eden kişilerin belirtilen bu iki temel ihtiyacını karşılamak için yol güzergâhları üzerinde han 

veya kervansaray gibi tesisler kurmuştur. Bu tesisler, seyahatler hayvanlarla yapıldığı için bir 

hayvanın bir gün içerisinde gidebileceği mesafe göz önünde bulundurularak konumlandırılmıştır. 

İlk tesisler, oldukça ilkel yapılar olmakla beraber konfordan olabildiğince uzaktı ve bu tesislerin 

amacı geceyi güvenli bir yerde geçirmekti. Bilhassa XVII. yüzyıldan sonra konaklama amaçlı Batı’da 

hanlar, Doğu’da kervansarayların ortaya çıkması otelciliğin, dolayısıyla da yiyecek-içecek 

işletmeciliğinin temelini oluşturmuştur. 

Orta Çağ’dan sonra yiyecek-içecek hizmeti sunmak amacıyla konaklama tesislerinden bağımsız 

bir şekilde faaliyet gösterecek işletmeler kurulmaya başlanmıştır. Günümüzdeki anlamıyla ilk 

yiyecek-içecek işletmesi 1765 yılında Paris’te açılmıştır. Artık yiyecek-içecek işletmeleri, sadece yol 

güzergâhlarında seyahat edenlerin yeme-içme ihtiyaçlarının karşılanması amacından sıyrılmış, yeme-

içme ihtiyacı olan herkese hitap edecek şekilde planlanmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda yerleşim 

merkezlerinde de bağımsız yiyecek-içecek hizmeti veren işletmeler kurulmaya başlanmıştır (Benli, 

2018). 

Teknoloji, medya, kültür gibi pek çok etken zaman içerisinde yiyecek içecek sektörünü 

değiştirmiştir ve yaşanan bu değişimin gelecekte hız kazanacağı öngörülmektedir. Gerçekten hanlar 

ve kervansaraylar dönemindeki yeme içme hizmeti ile günümüz restoranlarındaki, konaklama 

işletmelerindeki hizmet arasında büyük farklar vardır. Yüzyıllar öncesinde yeme-içme faaliyeti ile 

http://www.foodelphi.com/
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insanların karınlarını doyurması yeterli iken artık günümüzde yemek ile sürprizler yaşama, eğlenme 

ve zevk alma gayeleri de bulunmaktadır. Bu yüzden sektör çalışanları, hizmeti alanları daha fazla 

memnun etme amacıyla daima aktüel, bilgi ve deneyimlerini geliştiren; kendini güncelleyen 

olmalıdırlar (www.foodelphi.com, 2021). 

Yiyecek-içecek sektörü, yaşam biçimi ve toplum değerlerinden etkilendiğinden, medeniyet tarihi 

ile aynı yönde gelişmiş, artan rekabetle şekillenerek insanların ihtiyaç ve istekleriyle birlikte 

biçimlenmiştir. Yiyecek-içecek sektöründe ortaya çıkan bu gelişimin temelinde şu sebepler 

bulunmaktadır (Sönmez, 2017): 

• Boş zamanların artması, 

• Harcanabilir gelirin artması, 

• Yaşam biçiminde görülen değişiklikler, 

• Yiyecek-içecek işletmesi sayısının artış göstermesi, 

• Ticari faaliyetlerin yoğunlaşması, 

• Sosyal aktivitelerin artış göstermesi.  

2. 5. Okul-Sektör İlişkisi  

Öğrencilere mutfak yönetimi, restoran ve kafe-bar yönetimi, yiyecek-içecek yönetimi konularında 

eğitim vermek, ulusal ve uluslararası mutfak kültürü konusunda uzman personel ve yönetici şefler 

yetiştirmek, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü eğitiminin temel amacıdır. Bu noktada 

üniversite sektör iş birliği ile daha sağlam bir eğitim programı hazırlanarak nitelikli insan gücü 

artırılabilir (Akoğlu vd., 2017). 

Geçmiş dönemlerde yalnızca el becerisine bağlı olan aşçılık mesleğinden daha farklı bir kariyer 

hedefi olan bireylerin; yiyecek içecek işletme yöneticilik bilgilerinden yemek kültürüne, gıdaların 

yapısal özelliklerinden sanat ve tasarım konularına kadar pek çok yeterliliğe sahip olması 

gerekmektedir. 

Birçok farklı disiplini içerisinde barındıran gastronomi alanında, çalışmak isteyen bireylerin her 

disiplin ile gastronomi ilişkisini iyi araştırması ve bu konuda kendine donanım kazandırması bu 

alanda başarılı olmanın en önemli faktörlerinden birisidir. Gastronomi insanların temel ihtiyacı olması 

nedeni ile dünyada en çok para kazandıran sektörlerden birisidir. Bu doğrultuda gastronomi alanına 

emek veren ve bu konuda emek ve zaman harcayanlara da önemli getirileri olacaktır (Şengül, 2019). 

Öğrencilerin lisans öncesi veya lisans eğitimi esnasında söz konusu alana olan ilgileri sektöre olan 

eğilimi artırır, bu durumda hazırbulunuşluk düzeyine etki eder. Bu sırada öğrenci sürecin içinde 

bulunarak kendinin farkına varır, bu sürece devam edip etmeyeceği konusunda karar verir. 

Öğrencilerin sektörde devam etme niyetleri, alana yönelik ilgileri, yetenekleri ve becerileri aldıkları 

http://www.foodelphi.com/
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eğitimle harmanlanarak sektöre hazır hale getirilir. Öğrencilerin eğitimleri boyunca alana yönelik 

mesleki becerileri kazanıp kendilerini hazır hissetmeleri, onların sektöre girme niyetlerine dair öz 

yeterlik inançlarının yüksek olması bakımından önemlidir. Bireylerin öğrenmeye eğilimlerinin olması 

alana yönelik deneyimlerde isteklilik yaratır. 

Gastronomi eğitimi gören öğrenciler sektörün kendine özgü özelliklerinden, yorucu ve uzun 

çalışma saatlerine sahip olmasından, çalışma koşullarının ağır olmasından, iş güvencesi ve çalışma 

garantisinin olmamasından, ücretlerin yetersiz ve terfi imkanlarının sınırlı olmasından dolayı turizm 

sektörüne karşı olumsuz bir algıya sahip olabilmektedir (Özdemir ve Önçel, 2019). 

Birçok farklı disiplini içerisinde barındıran gastronomi alanında, çalışmak isteyen bireylerin her 

disiplin ile gastronomi ilişkisini iyi araştırması ve bu konuda kendine donanım kazandırması bu 

alanda başarılı olmanın en önemli faktörlerinden birisidir. Gastronomi insanların temel ihtiyacı olması 

nedeni ile dünyada en çok para kazandıran sektörlerden birisidir. Bu doğrultuda gastronomi alanına 

emek veren ve bu konuda emek ve zaman harcayanlara da önemli getirileri olacaktır (Şengül, 2019). 

2. 6. Covid-19 Sonrası Gastronomi Eğitimi  

Gastronomi eğitimi teorik ve uygulamalı bir bölümdür. Ancak son bir yıldır içerisinde 

bulunduğumuz koşullar nedeniyle gastronomi bölümlerinde yüz yüze eğitim yapılamamaktadır. Bu 

durumda gastronomi bölümünde yer alan uygulamalı derslerin işlenmesini zorlaştırmaktadır. 

İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinin ne zaman sona ereceği ve yüz yüze eğitimlere ne zaman 

devam edileceği net bir şekilde bilinmemektedir. Bu nedenle gastronomi eğitiminde mevcut koşullar 

göz önünde bulundurularak değişiklikler yapılması gerekmektedir. 

Pandemi sürecinin devam etmesi halinde uygulamalı dersler de teorik dersler gibi uzaktan eğitim 

yolu ile verilmeye çalışılabilir. Başka bir seçenek ise 4 yıllık gastronomi eğitimin ilk 2 yılı yalnızca 

teorik dersler verilip kalan 2 yılda öğrencilere uygulamalı dersler yüz yüze eğitim ile verilebilir. 

Böylelikle okullardaki öğrenci sayısı azaltılmış olabilir ve yüz yüze eğitim mümkün olabilir. 

Pandemi sona erdiğinde, öğrencilerin bu süreçte okulda alamadıkları uygulamalı derslerin 

eksiklikleri okul-sektör iş birliği ile giderilebilir. Sektörde yapılan staj sürelerinin uzatılması ile 

öğrencilerin eksik olduğu uygulama derslerindeki açıkları kapatılabilir. 

Gastronomi eğitiminde Covid-19 sonrası müfredat konusunda birtakım değişikliklere gidilebilir. 

Covid-19 ile sağlıklı beslenmenin ve bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemi bir kez daha 

anlaşılmıştır. Bu nedenle gastronomi müfredatına Fonksiyonel Beslenme dersleri konulabilir. Bu 

dersler aracılığıyla Fonksiyonel beslenmeye uygun menüler geliştiren gastronomi öğrencileri olabilir. 

Bu da giderek artış gösteren sağlıklı beslenme talebine karşılık verilmesi kolaylaştırabilir. 
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3. YÖNTEM 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Genel bir 

literatür taraması yapılıp konunun kavramsal çerçevesi oluşturulmuştur.  

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

İlgili literatür incelediğinde gastronomide okul-sektör ilişkisi kapsamında ele alınabilecek 

öğrencilerin sektöre girme niyetleri ve kariyer beklentileri ile ilgili son yıllarda yapılmış çalışmalara 

rastlanmaktadır (Aydemir, 2018; Yıldız ve Aslan, 2019; Temizkan ve Kurtulmuş, 2020).  

Aydemir (2018), lisans düzeyinde gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerinin kariyer beklenti 

düzeylerini ölçtüğü bu çalışmada, kendi isteği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü seçen 

öğrencilerin oranı, kendi isteği ile turizm eğitimini seçen öğrencilerin oranından daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Araştırmada katılımcıların %84,7`si gastronomi ve mutfak sanatları alanında çalışmak 

için eğitim alınması gerektiğini düşünmelerine rağmen, okulda verilen eğitimin sektörün 

beklentilerini karşılayacağını düşünenlerin oranı %16,2 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç öğrencilerin 

öğrenim gördükleri okullarda verilen eğitimden memnun olmadıkları şeklinde yorumlanabilir. 

Çalışmada gastronomi ve mutfak sanatları alanında staj yapan öğrencilerin, staj yapmayan öğrencilere 

göre kariyer beklentilerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç gastronomi ve mutfak 

sanatları öğrencilerinin doğru işletmelerde staj yapmalarının önemini ortaya koymaktadır. Çünkü staj 

öğrenci ile sektörün tanıştıkları yerdir. Doğru işletmede staj yapan öğrencinin sektöre bakış açısı 

olumlu yönde olacaktır.  

Yıldız ve Aslan (2019), yiyecek- içecek bölümü öğrencilerinin sektöre yönelik bakış açılarını 

belirlemek amacıyla yaptığı bu çalışmada, öğrenciler; kişi – sektör uyumu, sosyal statü ve mesleğe 

bağlılık boyutlarını olumlu; çalışma koşulları, yöneticiler, iş arkadaşları, terfi olanakları ve ücret 

boyutlarını olumsuz olarak değerlendiği sonucuna ulaşmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; mezun 

olduktan sonra öğrencilerin %49’u eğitim alanında, %40’ı mutfak alanında, %11’i ise farklı bir alanda 

çalışmayı planlamaktadır. Genel olarak bakıldığında öğrencilerin sektöre ve mesleklerine yönelik 

değerlendirmelerinin olumsuz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Temizkan ve Kurtulmuş (2020), gastronomi öğrencilerinin sektöre girme niyetlerini belirlemek 

amacıyla yaptıkları bu çalışmada gastronomi ve mutfak sanatları programlarının turizm bölümlerine 

göre daha ilgi çekici bulunduğu söylenebilmektedir. Nitekim yapılan çalışmada katılımcıların 

çoğunluğu alanı ilgi çekici bulmuşlardır. Ancak gastronomi alanında ücretlerin düşük, terfi ve 

olanakların kısıtlı, çalışma saatlerinin uzun ve mutfakta cinsiyetçi bir ayrımın söz konusu olması 

öğrencilerin sektörde karşılaştıkları olumsuzluklar olarak tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarına 

bakıldığında katılımcılar sektörün kendine özgü yapısından kaynaklanan sorunların farkında olduğu 

belirtilmiştir. Öğrencilerin algıladıkları sektör kaynaklı sorunların giderilmesi için işletmelerin 
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öğrencileri teşvik edici politikalar geliştirmesiyle daha iyi çalışma koşulları sunması motive edici 

olacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ülkemiz yeme-içme potansiyeli bakımından oldukça zengindir. Bu zenginlik yiyecek- içecek 

sektörüne de yansımıştır. Yiyecek-içecek sektöründe yaşanan değişim ve gelişimlere uyum 

sağlayabilmek için bu alanda çalışan nitelikli, donanımlı ve değişmelere ayak uydurabilecek 

personelleri bünyesinde bulundurmak istemektedir. İhtiyaç duyduğu personeli de gastronomi 

alanında eğitim alan bireylerden sağlamaktadır. Gastronomi eğitimi geçmişte usta-çırak ilişkisi 

içerisinde veriliyorken artık günümüzde bu alanda eğitim veren devlet, vakıf ve özel kuruluşlar 

bulunmaktadır. Bu da sektörün personel ihtiyacını karşılamasını kolaylaştırmaktadır. Gastronomi 

eğitimi yalnızca teorik bir eğitim olmadığından burada sektörde yapılan staj ve çalışmalar da ön plana 

çıkmaktadır. Pandemi sonrasında gastronomi eğitim anlayışının yeniden şekillenmesi muhtemeldir. 

Bu doğrultuda eğitimde yapılacak birtakım değişiklikler gelecekte sektörde çalışacak personelin 

niteliğini de etkileyecektir.  

Alanyazındaki çalışmalar genel olarak incelendiğinde gastronomi eğitimi alan öğrencilerin okulda 

aldıkları eğitimi doğru yiyecek-içecek işletmelerinde yaptıkları stajlar ile pekiştirdiği ve sektöre 

yönelik algılarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda, gastronomi 

eğitimi alanlara yönelik kariyer beklentileri ve sektöre girme niyetleri alanında yapılan çalışmaların, 

turizm eğitimi alan öğrencilere yönelik yapılan çalışmalardan daha az olduğu tespit edilmiştir. Bu 

konuda daha fazla araştırmanın yapılması ilgili konudaki sonuçların daha doğru değerlendirilebilmesi 

açısından son derece önemlidir.  
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YEME ORTAMI VE ETKİLERİ 

 

Feyzanur BARIN1, Doç. Dr. Göksel Kemal GİRGİN 2 

 

Özet 

Günümüzde tüketiciler, sadece biyolojik ihtiyaçlarını karşılamak için değil aynı zamanda psikolojik 

ve sosyolojik açıdan da ihtiyaçlarını gidermek, iyi bir hizmet deneyimlemek için de yiyecek-içecek 

işletmelerini ziyaret etmektedirler. Atmosfer, bu hizmet yerine getirilirken müşterilerin huzurlu ve 

memnun bir şekilde işletmeden ayrılmalarında rol oynamaktadır. Restoran atmosferi günümüzde 

yiyecek-içecek endüstrisinde önemli bir faktördür. Yiyecek-içecek hizmeti veren işletmelerin 

oluşturduğu etkili yeme ortamı müşteri sadakatini sağlamaktadır. Atmosferin olumlu ya da olumsuz 

algılanması satın alma niyeti ve müşteri memnuniyeti üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir. Bu 

çalışmanın amacı, yiyecek- içecek hizmeti veren işletmelerdeki yeme ortamının, müşterilerin 

algılarını nasıl etkilediğini belirlemektir. Bu şekilde yeme ortamının önem düzeyi belirlenecektir. Bu 

çalışmada daha önce yapılmış çalışmalar incelenerek genel bir literatür taraması yapılmış ve 

araştırmanın kavramsal çerçevesi oluşturulmuştur. Yiyecek içecek işletmelerinde yeme ortamı, 

müşteri algısını birçok boyutta etkilemektedir. Bu boyutlar; ambiyans, estetik, aydınlatma, masa 

düzeni ve yerleşimi ve servis personeli olarak sınıflandırılmıştır. Görsel, işitsel, kokusal, dokunsal ve 

tatsal unsurlarda bu boyutların müşteriler tarafından algılanmasında dolaylı olarak rol 

oynamaktadır. Bu unsurların planlanması işletmenin imajının algılanmasını etkilemektedir. Yeme 

ortamının müşteri istek ve beklentilerine göre düzenlenmesi müşteri memnuniyetini ve satın alma 

davranışını önemli ölçüde etkilemektedir. Sonuç olarak; yeme ortamının atmosfer özellikleri 

müşterilerin algısını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle, yiyecek içecek işletmelerinin diğer 

işletmelerle rekabet edebilmeleri ve uzun vadeli planlarını gerçekleştirebilmeleri için müşterilerinin 

istek, ihtiyaç ve beklentilerinin doğru analizinin yanı sıra değişime açık bir yeme ortamın yaratılması 

önemlidir.  

Anahtar Kelimeler-Yeme Ortamı, Atmosfer, Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati. 

 

EATING ENVIRONMENT AND EFFECTS 

Abstract 

Today, consumers visit food and beverage businesses not only to meet their biological needs, but also 

to meet their psychological and sociological needs and to experience a good service. Atmosphere 

plays a role in ensuring that customers leave the business in a peaceful and satisfied manner while 

this service is being carried out. Restaurant atmosphere is an important factor in the food and 

beverage industry today. The effective eating environment created by food and beverage service 
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businesses ensures customer loyalty. It is known that the positive or negative perception of the 

atmosphere has an effect on the purchasing intention and customer satisfaction. The purpose of this 

study is to determine how the eating environment in food and beverage businesses affects the 

perceptions of customers. In this way, the importance level of the eating environment will be 

determined. In this study, a general literature review was made by examining the previous studies 

and the conceptual framework of the research was formed. The eating environment in food and 

beverage businesses affects the perception of customers in many dimensions. These dimensions are; 

classified as ambiance, aesthetics, lighting, table layout and layout, and service personnel. Visual, 

auditory, olfactory, tactile and gustative elements play an indirect role in the perception of these 

dimensions by customers. The planning of these elements affects the perception of the image of the 

enterprise. The regulation of the eating environment according to customer demands and 

expectations significantly affects customer satisfaction and purchasing behavior. As a result; The 

atmospheric properties of the eating environment significantly affect the perception of customers. 

Therefore, in order for food and beverage businesses to compete with other businesses and realize 

their long-term plans, it is important to create an eating environment open to change, as well as the 

correct analysis of the demands, needs and expectations of their customers. 

Keywords-Eating Environment, Atmosphere, Customer Satisfaction, Customer Loyalty. 

1. GİRİŞ  

Günümüzde tüketicilerin dışarıda yemek yeme gereksinimlerinin artması ile birlikte gelişen ve 

gelişmeye devam eden yiyecek içecek endüstrisi, turizm sektörünün önemli bir alt sektörünü 

oluşturmaktadır. Turizm sektörünün alt sektörünü oluşturan yiyecek-içecek işletmelerinin 

amaçlarından biri de hizmet verdiği müşterilerine lezzetli, sağlığa uygun ve temiz ürünler sunmaktır. 

Ancak tüketiciler yiyecek içecek işletmelerini sadece yeme – içme ihtiyaçlarını karşılamak için değil, 

aynı zamandan da iyi bir yemek deneyimi kazanmak için de tercih etmektedirler. Bu açıdan 

tüketicilerin yiyecek-içecek işletmelerine yalnızca temel biyolojik ihtiyaçlarından olan beslenme 

ihtiyacını karşılamanın yanında sosyolojik ve psikolojik açıdan da huzurlu ve etkili bir atmosferde 

açlıklarını gidermek, deneyim kazanmak istemektedirler. Dolayısıyla yiyecek-içecek işletmelerinin 

faaliyetlerinde önemli konulardan biri de atmosfer konusudur. Müşteri memnuniyeti açısından 

lezzetli, sağlığa uygun ve temiz ürünlerin yanı sıra yeme ortamının aynı zamanda iyi bir atmosferinin 

olması gerekmektedir. Bu açıdan atmosfer, bu hizmet yerine getirilirken müşterilerin huzurlu ve 

memnun bir şekilde işletmeden ayrılmalarında rol oynamaktadır. Restoran atmosferi günümüzde 

yiyecek-içecek endüstrisinde önemli bir rol taşımaktadır. Dışarıda yeme içme ihtiyacının arttığı 

günümüzde yiyecek-içecek işletmelerinin sayısının fazla olduğu ve rekabetin boyutu dikkate 

alındığında restoran atmosferi işletmeler için büyük önem taşımaktadır. Yiyecek-içecek hizmeti veren 

işletmelerin oluşturduğu etkili yeme ortamı müşteri sadakatini sağlamaktadır. Atmosferin olumlu ya 
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da olumsuz algılanması müşterilerin yiyecek- içecek işletmelerine psikolojik olarak yaklaşma ya da 

kaçınma davranışı ve dolayısıyla da satın alma niyeti ve müşteri memnuniyeti üzerinde etkisi olduğu 

bilinmektedir. 

Bu noktadan hareketle, araştırmanın amacı, yiyecek- içecek hizmeti veren işletmelerdeki yeme 

ortamının, müşterilerin algılarını nasıl etkilediğini belirlemektir. Bu şekilde yeme ortamının önem 

düzeyi belirlenecektir. Belirtilen amaç doğrultusunda daha önce yapılmış çalışmalar incelenerek 

genel bir literatür taraması yapılmış ve araştırmanın kavramsal çerçevesi oluşturulmuştur. Bu 

araştırmada veri toplama tekniği olarak nitel araştırma yöntemlerinden biri olan literatür taraması 

yöntemi kullanılmıştır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Atmosfer ve Atmosferi Oluşturan Unsurlar  

Atmosfer kavramını farklı isimler altında şu şekilde verilmiştir: Kotler (1973) atmosferik, Baker 

(1987) fiziksel çevre, Arnold vd. (1996) ekonomik çevre, Turley ve Milliman (2000) pazarlama 

çevresi Cronin (2003) hizmet çevresi (service environment), Tom ve McColl-Kennedy (2003) sosyal 

hizmet uzantıları olarak kavramlaştırmışlardır (Aksu, 2012). 

İlgili literatürdeki ilk Atmosfer kavramı ile çalışmanın Kotler (1973) tarafından gerçekleştirilmiş 

olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Kotler atmosferi “satın alma olasılığı arttırılabilir tüketici 

üzerinde etkili olabilmek ve belirli duygusal dürtülerini uyandırabilmek için kurgulanmış satın alma 

ortamı” olarak tanımlamaktadır. Kotler (1973), atmosferi görsel, işitsel, kokusal ve dokunsal faktörler 

olarak dört gruba ayırmaktadır.  

 Renk, şekiller ve parlaklık görsel boyutlar 

 Koku, tazelik ve ferahlık kokusal boyutlar 

 Ses ve frekansı işitsel boyutlar 

 Ve yumuşaklık, ısı ve pürüzsüzlük dokunsal boyutlar  

Bunlara ek olarak beşinci duyu olan tatma duyusu atmosfere direkt uygulanamamaktadır. Ancak 

atmosferi oluşturan diğer bileşenlerin etkili olmasında dolaylı olarak yer almaktadır. Günümüzde 

yiyecek-içecek işletmeleri çeşitli araçlardan faydalanarak atmosferik açıdan tüketicilerin duyularına 

hitap etmeyi ve bu yolla satın almayı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir (Karaca, 2018). 

2.1.1. Görsel Unsurlar  

Görme duyusu, insanlara olay ve olgular açısından diğer duyulara oranla daha çok bilgi 

sağlamaktadır. Yiyecek içecek işletmesinde kullanılan renkler ve aydınlatma görsel olarak önemli 

derecede uyarıcı unsurlardır. Bu sebeple atmosfer oluşturmada bu unsurların etkin kullanımı oldukça 

önem taşımaktadır. Atmosfer açısından rengin kullanımı ile ilişkili olarak insanların sıcak renklere 
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karşı yaklaşma davranışı sergilediği ve aynı zamanda da sıcak renklerin satın alma kararlarında 

hızlandırıcı etkiye sahip olduğu görülmüştür (Aydın, 2016).  Görsel olarak renklerin kullanımı 

müşterileri büyük oranda etkileyerek tüketiciyi işletmeye çekebilme hususunda önem taşımaktadır. 

Bu açıdan genelde fast-food işletmelerinde kırmızı, turuncu gibi renkler kullanılmaktadır. 

Sıcak renkler, insanlar tarafından neşelendirici ve uyarıcı, soğuk renkler (mavi, yeşil vb.) ise 

yatıştırıcı özellik taşımaktadır. Sıcak renklerin kullanımı, soğuk renklere göre tüketici algılamasında 

daha iyi hisler uyandırmaktadır. Bu nedenle sıcak renkler soğuk renklerin kullanıldığı ortamlara göre 

daha fazla kullanılmaktadır. Yalnız, renklerin algılanması kişiden kişiye değişebilmektedir. Renklerin 

insanlar için farklı anlam ifade etmesi, deneyimlerin farklılığının göstergesi olduğunu göstermektedir 

(Babin vd., 2003). 

Kırmızı, restoranlarda karşımıza en sık çıkan renktir. Kırmızı rengi, iştahı uyardığı gibi aynı 

zamanda kişileri sohbet arttırıcı yönde etkilemektedir. Özellikle fast food restoranların logolarında 

kırmızıya çok fazla yer verilmesinin sebebi budur. Bunun sebebi de öncelikle dikkat çekmek ve aynı 

zamanda aşerme isteği uyandırmaktır. Kırmızı, kişilerde açlık hissini arttırır bunun dışında da heyecan 

ve düşünmeden hareket etme gibi özellikleri uyarır. Enerji ve heyecan rengi olan turuncu kırmızı gibi 

açlığı tetiklemesinin yanında rahatlatıcı bir etkisi de vardır. Yani kişilerin rahat olmasını ve aç 

hissetmesini sağlar. Sosyalleşme rengidir sarı ise iştahı uyarır ve kişilerin yedikleri şeylerden çok 

konuştuğu şeylere dikkat etmesini sağlar. Aynı zamanda sarı renk serotonin hormonu salgılanmasını 

yardımcı olur. Bu şekilde kişilerin daha mutlu hissetmesini sağlar. Kişiler de daha mutlu ve pozitif 

oldukları için savurgan bir tavır sergileyerek tüketimi arttırabilirler. Yeşil sindirime yardımcı olur ve 

odaklanmayı arttırır. Son yıllarda restoranlarda, kafelerde sağlıklı beslenmenin de öne çıkmasıyla 

birlikte yiyeceklerin sağlıklı olduğu mesajını vermek amaçlı yeme ortamında sıklıkla yer verilir. 

Yeme isteğini arttırmaz ancak rahatlık ve huzur verir (Mehmeti, 2003).  

2.1.2. İşitsel Unsurlar  

Atmosfer oluşturmada görselliğin yanı sıra işitsel unsurlar da tüketiciler üzerinde oldukça etkilidir. 

Müzik, tüketicilerin müziğe göre ortamda kalış sürelerinin artması ve dinlendirici etkisi nedeniyle 

yiyecek içecek işletmeleri için oldukça önemli bir unsurdur. Atmosfer oluşturmada görselliğin yanı 

sıra işitsel unsurlar da tüketiciler üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Hızlı veya yavaş tempoda çalınan 

müziğin etkisi yiyecek-içecek hizmeti veren yiyecek-içecek işletmesinde tüketici trafik akışında da 

etkili olmaktadır. Örneğin; yavaş bir tempoda çalan bir müziğin, hiç müzik olmayan ya da daha hızlı 

tempoda çalan müziğe oranla tüketicilerin daha yavaş hareket etmelerine neden olmaktadır. Bu 

yüzden fast-food restoranlarda hızlı tempolu müzik tercih edilmektedir. Bu şekilde de müşteri trafik 

akışının hızlandırılması sağlanmaktadır (Karaca, 2018). Müziğin temposunun gibi türünün de 

tüketicilerin satın alma ve memnuniyetleri üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Fonda çalan müziğin 

türü, tüketiciyi psikolojik olarak etkilemektedir. Tüketicilerin işletmeye yönelik davranış 
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sergilenmelerinde önemli rol oynamaktadır. Müzik ile tüketici yiyecek-içecek işletmesine karşı 

yaklaşma veya kaçınma davranışı gösterebilmektedir. Müzik unsurunun avantajı ise çok daha kolay 

çözülebilir olmasıdır. Diğer atmosfer unsurlarına göre daha çabuk kontrol edilebilmektedir ve 

işletmenin ürün ve hizmetlerine daha kolay adapte edilebilmektedir (Herrington, 1996). 

2.1.3. Koku Unsurları  

Koku duyusu, tüm duyular arasında en büyük etkiye sahip olan duyudur. Koku, iyi, kötü, mutlu, 

üzgün, belirli bir mekânda daha uzun veya daha kısa vakit geçirmemizi sağlamaktadır (Aksu, 2013). 

Koku, diğer duygu ve düşünceleri uyandırıcı özelliği taşıması nedeniyle güçlü bir yapıya sahiptir. 

Koku duyusu, ürün veya hizmet satın alınmasında tüketiciyi yönlendiren temel motivasyon unsuru 

olarak görülebilmektedir (Karaca, 2018). 

Örneğin, Amerika’da çeşitli market zincirlerinde daha yoğun olduğu saatlerde, alışveriş ortamına 

taze ekmek kokusunun verilmesiyle tüketicilerin alışveriş deneyimi üzerinde olumlu etkileri olduğu 

gözlemlenmiştir.  Aynı şekilde “Starbucks Coffee” ‘ın tüketiciye taze kahve kokusunu hissettirecek 

kokularını kullanıyor olması, yine aynı şekilde tüketici üzerinde olumlu etkiler uyandırmak amacını 

taşımaktadır (Koç, 2015). 

2.1.4. Tat Alma Unsurları  

Tat alma duyusu doğrudan gıda alanlarında hizmet veren işletmeleri direkt etkilemektedir. Bu 

yiyecek içecek işletmelerinde sunulan yiyecek ve içeceklerin lezzeti işletme imajı oluşturmada 

oldukça önem taşımaktadır (Tanrıverdi Yener, 2004). Günümüzde bazı süpermarketlerde ürün satışı 

için uygulanan tattırma etkinlikleri etkili bir satış özendirme faaliyeti olarak görülmektedir. 

Tüketicinin ihtiyacı olmamasına rağmen ürün için algıladığı olumlu bir imaj sonucu satın alma 

faaliyetinde bulunabilmektedir.  Ayrıca restoranlarda menüye yeni eklenen yeni bir ürünün tüketiciye 

özendirme (promosyon) ya da ikram olarak servis edilip geri dönüş alınması tat alma unsurunun 

atmosferik bileşenlerle ilişkisinin yanı sıra bir kalite kontrol ve ikna etme aracı olarak da kullanıldığı 

görülmektedir (Yozukmaz, 2015). Ayrıca tat alma unsuru, iyi bir satış özendirme ve pazarlama aracı 

olarak da görülmektedir. Bu şekilde iyi bir satış özendirme ile tüketiciler bir ürünü tadarak, daha 

sonraki yeme-içme faaliyetlerinde bu ürünü satın alma davranışı göstermeleri mümkün 

görülmektedir. 

2.2. Restoran Atmosferi ve Etkileri  

Ağırlama endüstrisi içerisinde “deneyim” olarak satılan, özellikle restoranlarda “duyusal 

deneyimlerin” satıldığı yer olarak belirtilmektedir. Bir restoranın ürettiği ürün, insanların tat alma 

duyusuna hitap eden yiyecek ve içecekler olmasına rağmen, genişletilmiş bir ürün olarak sunulan 

hizmet, müşteri ve çalışanlar arasındaki başarılı bir etkileşim ve diğer dört duyuya hitap eden restoran 

atmosferini kapsayan çok geniş bir kavram olarak ifade edilmektedir. 
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Yapılmış birçok çalışmada müşteriler tarafından restoran atmosferinin nasıl algılandığı farklı 

boyutlar ele alınarak tespit edilmiştir. Bitner (1992) çalışmasında atmosfere yönelik ortam koşulları, 

mekânsal düzen-işlevsellik-işaretler, semboller-eserler olmak üzere üç boyut tespit etmiş ve bunu 

hizmet uzantıları olarak adlandırmıştır. Han ve Ryu (2009) fiziksel çevre için en uygun boyutların 

dekor-eserler, mekânsal düzen ve ortam koşulları olmak üzere incelemiştir. Ha ve Jang (2010) etnik 

restoranlarda atmosferin aracılık rolünü araştırdıkları çalışmada, atmosfer öğelerini iç tasarım, müzik, 

ruh hali ve düzen/tesis estetiği olarak belirlemişlerdir. Rosenbaum ve Massiah (2011) atmosferi 

fiziksel, sosyal, sosyal simgesel ve doğal boyut olmak üzere dört boyuta ayırmıştır. Heung ve Gu 

(2012) restoran atmosferini değerlendirmek için tesis estetiği, ambiyans, mekânsal düzen ve çalışan 

olmak üzere dört boyut belirlemiş ve buna beşinci unsur olarak restoranın manzarasının çekiciliğini 

eklemişlerdir. Tüm bu restoran atmosferi boyutlarını belirmeye yönelik yapılmış çalışmalar yanı sıra 

restoran atmosferi algısının müşteri memnuniyeti ve davranışsal niyetine etkisinin analiz edildiği 

çalışmalar da bulunmaktadır (Akkuş, 2019). 

Turizm sektöründe büyük önem taşıyan restoran işletmeleri sadece tüketicilerin yiyecek içecek 

ihtiyacını karşılamamakta, aynı zamanda tüketiciye tam anlamıyla hem bir hizmet hem de bir deneyim 

sunmaktadır. Tüketiciler ise restoran yaşadıkları deneyimi aldıkları hizmet ile birlikte 

değerlendirmektedirler. Bu deneyim değerlendirmesi tüketicilerin bir sonraki restoran tercihinde 

etkili olmaktadır. Bir sonraki restoran seçimi aşamasında daha önce yaşamış oldukları deneyim öne 

çıkmakta ve dolayısıyla da deneyimleri de karar verme aşamasının önemli rol oynamaktadır. 

Başka bir ifadeyle bir restoranı deneyimleyen ve değerlendiren tüketiciler sonraki deneyimler için 

bir beklenti duymaktadırlar. Yeme-içme ortamlarında kurgulanan atmosfer, iyi ve etkin bir hizmet 

deneyimi oluşturmak açısından önemlidir. Aynı zamanda tüketici memnuniyetini sağlamak ve olumlu 

algılarını oluşturmak ya da var olan olumlu algılarını arttırmak açısından da oldukça önem 

taşımaktadır. Atmosferik unsurların restoran-müşteri ilişkisi açısından doğru kurgulanması bir 

sonraki satın alma davranışını ve müşteri memnuniyetinde etkili olacağından dikkat çekici bir 

husustur (Saatcı vd., 2019).  

İşletmelerde kullanılan fiziksel unsurlar, çekicilik unsurlarını etkilemesi ile birlikte yiyecek-

içecek işletmelerini ziyaret eden tüketicilerin deneyim yaşama noktasında önemlidir. Tüketicilerin 

yiyecek-içecek işletmelerini sadece aldıkları yeme-içme gereksinimden değil bununla birlikte 

yaşadığı restoran deneyimini de değerlendirmeleri sonucunda tekrar ziyaret etme niyeti ve satın alma 

niyetini dolayısıyla da buna bağlı olarak müşteri sadakatini etkilediği görülmektedir. (Ünal vd., 2014). 

Atmosferik bileşenler de soyut olan bu hizmetin somutlaştırmasında önemli rol oynamaktadır. 

İşletmelerin fiziksel unsurları ve atmosferi, tüketici kararlarında ve davranışlarında rol oynamaktadır. 

Bu bağlamda yiyecek-içecek işletmeleri için atmosfer boyutları; ambiyans, estetik, aydınlatma, masa 

düzeni ve yerleşimi ve servis personelidir. 



152 
 

2.2.1. Ambiyans  

Atmosfer ile ilgili yapılan çalışmaların bazıları özetle şunlardır: Grayson ve McNeill (2009), 

barlardaki atmosfer ortamının olumlu davranışlar ve duygular yaratmada etkisi araştırmış ve 

atmosferin barlara gelen müşteriler üzerinde olumlu davranışlar oluşturmada etkili olduğu 

saptanmıştır. Lin (2010), çalışmasında otel barlarındaki ambiyansın atmosfer yaratmada etkili 

olduğunu vurgulamıştır. Slatten vd. (2009), bir kış parkındaki atmosferik yapı içinde dizaynın, 

müşterilerin duyguları üzerinde etkisinin olduğunu belirtmiştir. Bu da müşterilerin eğlenceyi daha 

fazla hissetmelerini ve müşteri sadakatini olumlu etkilediğini göstermektedir. Jang ve Nawkung 

(2009), restoranlarda müşterilerin atmosferik algılamalarının, hizmet kalitesi algılamalarını ve 

davranış eğilimlerini olumlu yönde etkilediğini vurgulamıştır. Akkuş Kargın (2009), çalışmasında 

otel işletmelerindeki atmosferi fiziksel ve sosyal çevre olarak incelemiştir. Fiziksel çevreyi 

aydınlatma, renk, müzik, gürültü, koku ve tesis planı olarak incelemiş; sosyal çevreyi de müşteriler 

ve çalışanlar olarak incelemiştir. Sonuç olarak da atmosferik unsurlardan fiziksel ve sosyal çevrenin 

hem çalışanlar hem de müşteriler üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini vurgulamıştır. Harris ve 

Ezeh (2008), restoranlarda yaptıkları çalışmalarında sadakat eğilimleri ile hizmet uzantıları arasında 

doğrudan bir ilişki bulunmuştur. Bunlar koku, temizlik, yerleşim düzeni, mobilyalar, personelin 

fiziksel özelliği müşterilerin sadakat eğilimlerinde etkili olmuştur. Heide ve Gronhaug (2006), otel 

işletmeleri ve restoranlarda yaptıkları çalışma sonucunda atmosferin önemini vurgulamış ve müşteri 

memnuniyeti üzerinde önemli bir rol oynadığını vurgulamıştır (Aksu, 2012). 

Yiyecek içecek işletmelerinde sıcaklık faktörü tüketicilerin fiziksel ve duygusal olarak etkilemekte 

ve tüketim davranışları üzerinde etkili olmaktadır (Albayrak ve Tüzünkan, 2015).  Düşük sıcaklıklar, 

insanların ortamda bulunma isteği üzerinde olumsuz etkide bulunmasına neden olmakta ancak yüksek 

sıcaklıklar da buna benzer sonuç göstermektedir. Bu bağlamda bir restoranda kalınan süreyi 

arttırmada ortam sıcaklığı oldukça önemli bir konudur (Karaca, 2018). Sıcaklığın dışında restoran 

işletmelerinin ambiyans unsurlarından olan müziğinde tüketiciler üzerindeki etkileri incelendiğinde; 

müziğin müşteriler üzerinde satın alma, algılanan kalite, algılanan alışveriş süresi, müşteri tatmini ve 

rahatlaması üzerinde etkisi bulunmaktadır. Hızlı tempoda çalınan müzik müşterilerin ortamdan 

kaçınma davranışını sergilemesine sebep olmaktadır. Yavaş tempoda çalınan müziklerin müşterilerin 

daha yavaş yemek yemelerine sebep olduğunu ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda müşteriler 

restoranda daha fazla vakit geçirmekte ve daha fazla satın alma faaliyetinde bulunmaktadır (Karkın 

ve Akkuş, 2015).  Restoranlarda çalınan müziğin türünün de yeme ortamı algısında etkisi 

görülmektedir.  Klasik müzik çalınan bir restoranda marka, dekor ve hizmet kalitesi üzerindeki 

etkileri incelendiğinde tüketicinin kendini daha iyi hissettiği, dekor ve hizmet kalitesi algılamalarını 

önemli ölçüde etkilediği gözlemlenmiştir. Restoranlarda arka fonda müziğin olmadığı durumlarda 
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yemek yeme süresinin azaldığı gibi müzik eşliğinde yemek yiyen müşterilerin daha fazla tüketim 

gerçekleştirdiği görülmektedir (Magnini ve Thelen, 2008). 

Bir diğer ambiyans unsuru olan koku ise yiyecek içecek endüstrisi için oldukça önemlidir. Unlu 

mamul işletmelerinde koku tüketiciye tazelik ve sıcaklık hissiyatı verdiğinden satın almayı arttırdığı 

görülmektedir. Koku, tüketicilerin bilişsel ve duygusal tepkilerini olumlu olarak yönlendirmek 

açısından önemli bir ambiyans unsuru olarak dikkatimizi çekmektedir. Tüketicilerin rahatsız edici 

kokuların bulunduğu ortamda vakit geçirmeyeceği açık ve net bir şekilde bilinmektedir. Bu nedenle 

restoran yöneticilerinin yeme ortamı içerisindeki rahatsız edici yemek kokularını gidermeleri ve buna 

uygun havalandırma sistemi kullanmaları önerilmektedir.  Bir restoran üzerinde gerçekleştirilen bir 

araştırmada lavanta ve limon kokularının müşteriler üzerindeki etkisini ölçülmüştür. Lavanta 

kokusunun, limon kokusuna kıyasla tüketiciler üzerinde harcama miktarı ve restoranda kalış süresi 

üzerinde daha etkili olduğunu sonucuna ulaşılmıştır. Lavanta kokusunun sakinleştirici ve rahatlatıcı 

özelliğinden dolayı daha keskin ve ferahlatıcı olan limon kokusundan daha etkili olduğunu 

gözlemlemiştir (Gueguen ve Petr, 2006). 

2.2.2. Estetik  

Atmosferin estetik boyutu, mimari tasarım, dekorasyon, temizlik, yön tabelaları, renk vb. fiziksel 

unsurları içermektedir. Yiyecek-içecek işletmesinin mimari tasarımı, müşterilerin hizmet alanında 

etkileşimde bulunduğu bu unsurlar atmosfer açısından önem taşımaktadır. Özellikle hizmet 

sektöründe estetik unsurlarının tüketicinin tekrar ziyaret niyeti ve hizmet algılamaları üzerinde büyük 

ölçüde etkisi bulunmaktadır. Tüketicilerin hizmet deneyiminden keyif alması estetik faktörüyle 

ilişkilendirilmektedir. Tesis estetiği söz konusu olduğunda müşterilerin restoran işletmesini dışarıdan 

görmesi öne çıkacaktır. Dış görünüşün ve çekici unsurların da değerlendirmesi söz konusu olacaktır.  

Yiyecek içecek alanına girildiğinde müşteriler çevreyi uzun süre izlemektedir.  Bunun sonucundaki 

değerlendirmeleri de tüketicilerin restorana yönelik tutumlarının belirlenmesini sağlayacaktır. Bunun 

yanı sıra estetik boyutu renkler, resimler, duvar dekorları, çiçekler, mobilyalar vb. unsurları 

kapsamaktadır. Bu unsurların restoran atmosferinde doğru bir şekilde kurgulanması ve dekore 

edilmesi, ilk izlenim açısından olduğu gibi sonraki ziyaret etme ve satın alma faaliyetlerinde de etkili 

olması muhtemel bir gerçektir (Karaca, 2018). 

Wakefield ve Blodgett (1994) yılında yaptığı çalışmada yemek ortamının çekiciliğine fayda sunan 

iç ve mimari dizayn ve dekor olduğunu ifade etmiştir. Bu durum sadece restoranın müşteri trafiğini 

etkilemekle birlikte aynı zamanda gelirlerini de olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir (Ryu ve 

Han, 2011). Yiyecek-içecek işletmelerinde estetik faktörü ayrıca pazarlama aracı olarak da 

kullanılabilmektedir. Bu faktörün müşteriler üzerinde davranış, duygu, fiyat algısı, algılanan değer, 

memnuniyet ve sadakatlerinde önemli rol oynamaktadır (Saatcı vd., 2019).   
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2.2.3. Aydınlatma  

Alan yazında yapılan araştırmalar aydınlatma faktörünün, tüketicilerin psikolojileri ve davranışsal 

niyetleri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir Biner vd. (1989) çalışmasında işletmelerde 

aydınlatma seviyesi düzeyinin sosyal ilişkilerde etkili olduğunu ve samimi sosyal ilişkilerin kurulması 

için daha düşük ışık seviyesinin tercih edilmesi gerekliliğine vurgu yapmıştır.  Kurtich ve Eakin 

(1993) ise; yaptıkları çalışmada aydınlatma düzeyinin işletmelerin kalite algısını ve davranışsal niyeti 

etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Ryu ve Han (2011), parlak ışığın hızlı servis ve düşük fiyat ile 

bağlantısı olduğunu, daha sıcak renklerle yapılan aydınlatmanın da işletmeler hakkında tüketicide 

hizmet kalitesi ve yüksek fiyat olarak algılandığını ifade etmiştir (Saatcı vd., 2019).   

Aydınlatmanın doğru yapılması hem işletme imajı hem de tüketicilere olumlu algı oluşturma 

konusunda önem taşımaktadır. Bu nedenle doğru yapılmış bir aydınlatma, tüketicinin alışveriş 

kararlarını olumlu yönde etkilemektedir. Bir restoran işletmesi dekorasyonuna verdiği önem kadar 

aydınlatmasına vermediği durumda dekorasyon da önemini yitirecektir. Doğru aydınlatmanın 

kullanılmadığı durumlar başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Çünkü dekorasyon, ortam tasarımı, 

donanımlar, personel gibi tüm unsurları iyi bir aydınlatma düzeni ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda 

kullanılacak suni ışığın restoranın niteliğine ve niceliğine uygun olarak ve aynı şekilde diğer dekoratif 

unsurlara da uygun olması gerekmektedir. Aydınlatmada kullanılan ışığın tüketicilerin gözünü 

yormaması önemlidir.  Masa yerleşimlerinin konumunun da dikkate alınması gerekmektedir. Her bir 

masaya düşecek ışık iyi bir şekilde hesaplanmalıdır. Bu sayede olası göz kamaşması engellenecek ve 

doğru konumlandırma ile yiyecek içecekleri daha canlı ve parlak gösterecektir. Aynı zamanda yeme 

atmosferi daha iyi algılanacak ve müşterilerde olumlu izlenim bırakılmasına olanak sağlayacaktır 

(Wardono vd., 2012). 

2.2.4. Masa Düzeni ve Yerleşim  

İyi bir yeme atmosferi yaratmada masa düzeni ve yerleşimi müşterinin konfor algısını doğrudan 

etkilediğinden önemli rol oynamaktadır. Restoran işletmelerinin hitap ettiği müşteri kitlesine uygun 

öğelerin kullanımı önem taşımaktadır. Restoranın türüne göre uygun masa sandalye seçimi yapılmalı 

ve yine türüne göre uygun olan malzemelerden yararlanılarak kullanılan masa sandalye atmosfer 

algılamasında dikkat çeken bir husustur.  

Lüks restoranlar için masa ve masa düzeni atmosferin önemli unsurlarından biri olarak 

görülmektedir. Lüks restoranlar tarafından imaj yaratmada önemli bir role sahip olan masa ayrıca 

masa üzerinde kullanılan cam eşyalar, menaj takımları gibi pek çok unsurun da müşteri algısı üzerinde 

etkisi bulunmaktadır. Doğru planlanmış bir masa düzeni müşterinin kendisini saygın bir çevrede 

hissetmesini sağlayabileceği gibi aynı zamanda bu durum müşteri davranışı üzerinde etkilidir (Ryu 

ve Han, 2011). 
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Lüks restoran işletmelerinde porselen, cam, keten vb. ürünlerin kullanımı müşterilere yüksek 

kaliteli hizmet imajı yaratmaktadır. Bunun yanı sıra masa üzerindeki her şey ve masanın temizliği 

müşteriyle doğrudan iletişim içerisinde olan unsurlardır. Bu unsurlar tüketicilerin yiyecek içecek ve 

hizmet kalitesi algılamalarını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu yüzden yalnızca masa üzerindeki 

unsurlar değil masa yerleşim düzeni de tüketiciler üzerinde etkili olmaktadır. Restorandaki masaların 

birbirlerine olan mesafesinin müşterilerin yemek deneyimi üzerinde etkili olduğu görülmektedir. 

Birbiri arasında 15 cm bulunan masalarda oturan müşterilerin %70’inin rahatsız olup yer 

değiştirmek istediği, aralarında 60 cm bulunan masaların ise kalabalıklık hissi verdiği görülmektedir 

(Robson vd., 2011). Sonuç olarak; tüketicilerin ortamda daha az bulunma yani kaçınma davranışı 

gösterdikleri ve daha satın alma gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bu bağlamda söz konusu oturma 

yerleşimi atmosferik bileşenlerin kurgulanmasında dikkate alınması gereken bir unsur olarak ortaya 

çıkmaktadır. Restoran yöneticilerinin yiyecek içecek ortamı tasarımında maksimum sayıda oturma 

yeri bulundurma davranışı sonucunda, birbirine yakın mesafede bulunan ve oturma yerleri arasındaki 

geçiş mesafesinin oldukça dar olduğu alanlar yaratılmaktadır. Yiyecek içecek ortamında insanların 

halka açık bir mekânda bulunmasına rağmen mahremiyetini korumak isteyeceği göz önünde 

bulundurulmalı ve masalar arasında seviyeli boşlukların bırakılması gerekmektedir. Bu bağlamda söz 

konusu masa düzeni ve yerleşim unsurunun dikkatli kurgulanması oldukça önem taşımaktadır 

(Karaca, 2018). 

Sandıkçı (2010), yer tahsisi ve oturma düzeni için birtakım öneriler geliştirmiştir: Yemek masaları 

ve sandalyeler restoran mimarisine göre iki veya daha fazla kişinin oturabileceği şekilde 

kurgulanmalıdır,  

 Masalar çevredeki hoş manzaraları, orkestra ve varsa dans pistini, duvar dekorlarını ve büfeyi 

görebilecek şekilde konumlandırılmalıdır,  

 Salonda kullanılacak masa ve sandalye sayısı salonun büyüklüğüne göre belirlenmelidir,  

 Sandalye ve masaların misafirlerin uzun süre vakit geçirebileceği ergonomiye sahip olması 

gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır (Sandıkçı, 2010).  

2.2.5. Personel  

Hizmet sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin başarılı olabilmesi doğru ve uygun personelin 

istihdam edilmesiyle mümkün olmaktadır. Hizmet personelinin davranışı, tutumu, fiziksel görünümü 

gibi unsurlar ile müşteri memnuniyeti arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Aynı zamanda 

işletmenin kârlılığı ve yaşam eğrisinin uzaması konusunda da uygun personelin seçimi önem 

taşımaktadır (Çetin ve Dönmez, 2010).  

Hizmet endüstrisinde içerisinde yer alan yiyecek-içecek işletmelerinde çalışan personelin 

güvenilir, cana yakın, iş birliğine yatkın, ikna kabiliyetine sahip bireyler olması beklenmektedir. 
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Yiyecek-içecek işletmelerinde hedeflenen standartlara uygun olarak ürünlerin üretilmesinin başlıca 

şartı, bu ürünleri etkili bir şekilde sunacak olan personelin varlığıdır. Uygun seçilmeyen personel 

kıyafeti ve profesyonel olmayan, dağınık bir işgören ortamı müşterinin memnuniyet algılamalarını 

olumsuz yönde etkilemektedir (Akın ve Gültekin, 2015).  

Restoran ürünleri, müşteriler ve servis personelleri arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Bu 

ilişki restoran atmosferini de içerisine alan geniş bir yapıya sahiptir. Günümüzde restoran müşterileri 

sadece iyi yemek değil aynı zamanda iyi hizmet ve deneyim aramaktadır (Heung ve Gu, 2012). 

3. YÖNTEM 

Günümüzde yiyecek-içecek işletmelerinin sayısının giderek artması ve buna bağlı olarak rekabetin 

varlığı yiyecek-içecek işletmelerinin atmosferinin önemli bir konu haline gelmesine neden olmuştur. 

İşletmelerin de diğer işletmelerle rekabet ederek mevcut pazardaki varlıkları korumak ve işletme 

imajları arttırmak için atmosfer konusu önemli görülmektedir. Bu nedenle tüketicilerin işletmeden 

ayrılırken gösterdikleri müşteri memnuniyeti, tekrar satın alma niyeti ve müşteri sadakati noktalarında 

atmosfer oldukça önemli hale gelmiştir. Literatürde bu amaca yönelik birçok çalışma bulunmaktadır. 

Ancak günümüz tüketicilerinin özellikle yiyecek içecek işletmelerinde hizmet ve deneyim kazanmak 

istekleri sonucunda atmosfer boyutu ele alınmıştır. Bu sebeple çalışmanın temel amacı, yiyecek- 

içecek hizmeti veren işletmelerdeki yeme ortamının, müşterilerin algılarını nasıl etkilediğini 

belirlemektir. Bu şekilde yeme ortamının önem düzeyi belirlenecektir.  

Bu amaçla, restoran müşterilerinin restoran atmosferi alt boyutlarının tüketici algılarında herhangi 

bir etkisinin olup olmadığı tespit edilmiştir. Belirtilen amaç doğrultusunda daha önce yapılmış 

çalışmalar incelenerek genel bir literatür taraması yapılmış ve araştırmanın kavramsal çerçevesi 

oluşturulmuştur. Bu araştırmada veri toplama tekniği olarak nitel araştırma yöntemlerinden biri olan 

literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Yapılan çalışmada da öncelikle ilgili literatürden veriler 

toplanmış ve metin haline getirilmiştir. Metin haline getirilen veriler ile araştırmanın kavramsal 

çerçevesi oluşturulmuştur. 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

İlgili literatür incelendiğinde atmosfer, restoran atmosferi ve tüketici algıları ile ilişkilendirilmiş 

çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır (Kotler, 1973; Baker, 1986; Bitner, 1992; Wilson, 2003; Liu ve 

Jang, 2009; Han ve Ryu, 2009; Ha ve Jang, 2010; Küçükergin ve Dedeoğlu, 2014; Ünal vd., 2014; 

Albayrak ve Tüzünkan, 2015; Temeloğlu vd., 2017; Ünal ve Türk, 2018; Keskin vd., 2020; Bekar ve 

Bekar, 2020). 

Kotler (1973) alanyazında atmosfer ile ilgili yapılan ilk çalışmasında atmosfer kavramının 

kavramsal analizini yaparak atmosferi oluşturan unsurları duyularla ilişkilendirmektedir. Bu 

kapsamda atmosferi görsel, işitsel, dokunsal ve kokusal faktörlerle açıklamaktadır. Tat alma 
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duyusunun ise doğrudan atmosfer üzerinde etkili olmadığı ancak diğer unsurların etkili bir şekilde 

algılanmasında dolaylı olarak yer aldığını ifade etmektedir. Baker (1986) çalışmasında ise Kotler’in 

duyusal faktörleri ile ilişkili olarak atmosferi oluşturan fiziksel çevreyi 3 unsurla; ortam, tasarım ve 

sosyal faktörler olarak sınıflandırmaktadır. Bitner (1992) çalışmasında, atmosfer unsurlarının 

personeller ve tüketiciler üzerindeki ilişkisini incelemiş ve atmosfer unsurlarını üç gruba ayırmıştır. 

Bu çalışmada tüketicilerin atmosferik unsurlara göre yaklaşma veya kaçınma davranışları 

gösterdikleri ve bu bağlamda da atmosferin tüketicilerin tekrar ziyaret niyetleri ve satın alma 

davranışları üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Wilson (2003) çalışmasında özellikli olarak 

restoran atmosferi unsurlarından olan müziğin tüketiciler üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çalışma 

sonucunda atmosfer ortamına uygun olmayan tarzdaki müziklerin tüketicilerin “kaçınma” 

davranışında bulunduklarını ve restoranda kalış sürelerini azaltarak olumsuz yönde etkilediği ortaya 

çıkmıştır. Liu ve Jang (2009) tarafından yapılan araştırmada tüketicilerin atmosfer, çevre temizliği ve 

hizmet algılamalarının müşteri memnuniyeti ve davranışsal sadakati üzerinde etkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Han ve Ryu (2009), yiyecek ve içecek işletmelerinde dekor ortam koşulları ve mekân düzeni 

faktörlerin tüketici üzerinde fiyat algısı, sadakati ve memnuniyeti üzerindeki etkilerini inceleyen bir 

model kullanarak atmosferin sürdürülebilir bir müşteri memnuniyeti sağlama üzerinde önemli etkisi 

olduğunu ifade etmektedir. Ha ve Jang (2010) tarafından yapılan çalışmada etnik restoranların 

atmosferinin tüketici memnuniyeti, algılanan kalite ve müşteri sadakati üzerindeki etkilerini ortaya 

çıkarmayı amaçlandığı çalışmasında atmosferin, algılanan hizmet ve gıda kalitesi üzerinde etkili 

olduğu sonucuna ulaşıldığı sonucu gözlemlenmiştir. Küçükergin ve Dedeoğlu (2014) tarafından fast-

food restoranlar üzerine gerçekleştirdiği araştırmada fiziksel çevre unsurlarının fiyat ve tekrar satın 

alma niyetine etkisini belirlemeyi amaçlanmıştır. Bu kapsamda ambiyans ve düzenin üzerinde olumlu 

yönde etkisi olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Ünal vd. (2014) ise yiyecek içecek işletmelerinde atmosferin tüketici üzerindeki memnuniyet 

etkisini incelemiş ve bu kapsamda restoran atmosferinin duygu, memnuniyet ve davranışsal sadakati 

etkilediği tespit edilmiştir. Albayrak ve Tüzünkan (2015) tarafından gerçekleştirilen çalışmada 

restoran fiziksel çevre unsurlarının müşteriler açısından önemini incelenmiştir. Çalışma sonucunda 

atmosferin en önemli boyutunun işgörenler olduğu saptanmıştır. Temeloğlu vd. (2017) tarafından 

yiyecek içecek işletmelerinin atmosferinin tüketim duyguları ve davranışsal niyetlerini belirlemeye 

yönelik yapılan araştırmada restoran atmosferinin tüketim duyguları, memnuniyet ve tekrar ziyaret 

niyetleri arasında etki ve ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Ünal ve Türk (2018) tarafından yapılan 

çalışmada, tüketicilerin, restoran tercihinde etkili olan faktörlerle, memnuniyet ve sadakat arasındaki 

ilişkiyi bir modelle açıklamaya çalışmaktadır ve sonuç olarak tüketicilerin, restoran tercihinde önem 

verdikleri temel faktörlere katılım durumu ile memnuniyet düzeyi arasında, anlamlı ve doğru yönlü 

bir ilişki olduğu ifade edilmiştir. Keskin vd. (2020), restoranlardaki atmosfer durumunun müşteri 
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memnuniyeti sadakat ve tekrar ziyarette bulunma niyetine etkisini incelemiş ve atmosfer, 

memnuniyet, sadakat ve tekrar ziyaret etme niyeti değişkenleri arasında pozitif yönlü ilişkilerin 

olduğu tespit edilmiştir. Bekar ve Bekar (2020) çalışmasında, fine-dining restoran işletmelerinde 

yapılan canlı müzik uygulamalarının etkinliğini müşteriler ve işletmeler açısından incelenmiştir ve 

işletmede canlı müzik olan günlerde müşterilerin memnuniyet düzeyleri, işletmede kalış süresi, satın 

alma miktarı, tekrar ziyaret etme niyeti ile işletmenin kuver sayısı, gelir miktarı canlı müzik olmayan 

günler ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda, fine-dining restoran işletmelerinde canlı müzik 

uygulamasının müşteri memnuniyeti, işletmede kalma süresi, tekrar ziyaret etme niyeti ve satın alma 

miktarı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.  

Alanyazındaki çalışmalar genel olarak incelendiğinde atmosfer üzerine gerçekleştirilen kavramsal 

çalışmaların yanı sıra ampirik olarak atmosfer, atmosferi oluşturan unsurların tüketici davranışları 

üzerindeki etkilerinin araştırıldığı görülmektedir. Çalışmaların genelinde atmosferin müşteri 

memnuniyeti, tekrar satın alma niyeti, müşteri sadakati, algılanan hizmet, algılanan fiyat gibi 

değişkenlerle ilişkili olduğu gözlemlenmektedir. Araştırmaların çoğunun hizmet sektörü üzerine 

odaklanması hizmet işletmelerinde soyut olan varlıkların tüketici davranışları üzerinde etkili olduğu 

ve bu varlıkların somutlaştırılması açısından etkili olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir. Bu 

doğrultuda atmosferin tüketicinin satın alma öncesi ve sonrası davranışlar üzerinde etkili olduğu 

yönündeki varsayımların ve müşteri memnuniyeti, tekrar satın alma niyeti ve müşteri sadakati gibi 

bileşenlerin genelinin alanyazındaki çalışmalar tarafından kabul edildiği görülmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan araştırma sonucunda; atmosfer konusunun sadece yeme- içme faaliyeti gerçekleştirilen 

restoranlar değil aynı zamanda diğer turizm işletmelerinde etkisinin araştırılmasının önemli olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle bu alanda araştırmacıların teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu 

çalışma ile sadece yiyecek- içecek işletmelerinde yeme ortamı nasıl olmalıdır sorusundan yola 

çıkılarak bir restoran atmosferini oluşturma sürecinde yiyecek-içecek işletmelerinde atmosferi 

oluşturan unsurlar incelenmiştir. Oysaki çalışanlar, restoran yöneticileri ve müşterilerin algılarının 

ölçülmesi de ileride yapılacak olan çalışmaların daha iyi analiz edilmesini ve eleştirel bir bakış açısı 

kazandırabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda farklı taraflar ile gerçekleştirilecek araştırmalar da 

taraflar arasında karşılaştırma yapabilme imkânı sunacaktır. 

Restoran işletme yöneticilerin mutlaka atmosfer konusunda eğitim almaları gerekmektedir ve 

uzman kişilerin görüşlerinden yararlanmaları faydalı görülmektedir.  Özellikle atmosferi etkileyen 

işitsel, görsel, dokunsal ve kokusal gibi unsurlar araştırma sonucunda da ortaya çıktığı üzere önem 

arz etmektedir. Bununla birlikte restoran işletmeleri mekânın maksimum kapasitesini belirleyip onun 

üstünde masa, sandalye vb. şekilde faaliyette bulunmamaları önem taşımaktadır. Çünkü mekânın 

kapasitesi atmosfer üzerinde etkili olabilmektedir. Renk tercihlerinin ise; iştah açan ve satın alma 
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davranışı ortaya çıkmasına neden olan renklerden yana olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda 

restoranlarda doğru renklerin kullanılması önem arz etmektedir. Sonuç olarak atmosfer kavramı 

göreceli bir kavramdır.  Kişilerin algılamaları kişiden kişiye de değişebilmektedir. Bu farklılık ise 

genel anlamda deneyimlerinin farklılığı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle atmosfer unsurları 

dikkate alınırken hedef kitlenin sosyo-kültürel yapısının da dikkat alınması daha sağlıklı bir karar 

verilmesi sağlayacaktır. 

Yeme ortamı unsurlarından herhangi birinde olan ya da oluşabilecek bir problem tüketiciyi 

rahatsız edebilir ve bu durum da müşteri memnuniyetini düşüreceği gibi, satın alma sonrası 

gerçekleşen tekrar satın alma niyetine de olumsuz bir şekilde etkilemesi söz konusudur. Bu açıdan 

yeme ortamı, müşteri istek ve beklentilerine uygun olarak düzenlenmelidir. Bu şekilde işletme 

memnun müşterilerle birlikte amaçlarına ulaşmış olacak hem de müşteri açısından da eşsiz bir 

deneyim ile tekrar satın alma niyeti yani müşteri sadakati sağlanmış olacaktır. Sonuç olarak; yeme 

ortamının atmosfer özellikleri müşterilerin algısını önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Bu nedenle, 

yiyecek içecek işletmelerinin diğer işletmelerle rekabet edebilmeleri ve uzun vadeli planlarını 

gerçekleştirebilmeleri için müşterilerinin istek, ihtiyaç ve beklentilerinin doğru analizinin yanı sıra 

değişime açık bir yeme ortamın yaratılması önemlidir. 
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TURİZM LİTERATÜRÜNDE TÜRK MUTFAĞINA ETKİ EDEN 

FAKTÖRLER ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mehmet Hilmi YILDIZ1, Dr. Öğr. Üyesi Nihan AKDEMİR2  

Özet  

Giriş: İnsanın beslenmesi biyolojik bir fiildir. Fakat gerekli gıdaların tedariği ve tüketime uygun bir 

forma getirilmesi ve tüketimdeki davranış biçimleri yeme-içmeyi yalnızca biyolojik bir fiil olmanın 

ötesinde, kültürel yapı formatına getirmektedir. İnsanlar ilk çağlardan günümüze kadar; yaşadıkları 

iklim şartlarına ve toprak türlerine göre ellerinde bulunan imkanlar ölçütünde yemekler tasarlayıp 

tüketmişlerdir. Savaş, göç ve ticaret yollarının açılması gibi farklı olaylarla her kültür tanıştığı yeni 

kültürler ile etkilenip kendi mutfak kültürlerini oluşturmuşlardır.  

Amaç: Orta Asya’dan Anadolu’ya göç ederek yerleşen Türkler, eski yemek yeme alışkanlıkları ile 

birlikte, karşılaşmış olduğu yeni yemek kültüründen de etkilenmiştir. Selçuklu ve Osmanlı 

devletlerinin imparatorluk özellikleri olması dolayısı ile birçok farklı dini ve etnik gruplar içerisinde 

bulundurmuştur. Bu durum Türk Mutfak kültürünü zenginlik kaynağını oluşturan bir faktör olmuştur. 

Bu anlamda Türk mutfak kültürü birçok farklı unsurdan farklı gerekçeler ile etkileşim içerisinde 

olmuştur. Araştırmanın amacı Türk mutfağının Tarih sahnesine çıktığı zamandan itibaren mutfak 

kültürüne etki eden faktörleri belirterek ilgili mevcut yazında olan çalışmaları derlemek sureti ile 

ortaya koyarak incelemektir.  

Yöntem: Türk mutfağına etki eden faktörler kapsamında çalışılan araştırmalardan elde edilen 

bilgilerle ayrıntılı bir literatür taramasına yer verilmiştir. Bu doğrultuda her bir kaynağa içerik 

analizi yapılarak Türk mutfak kültürüne etki eden hangi faktörde yer aldığı değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Bu araştırmada, Türk mutfağının genel özellikleri, geleneksel beslenme alışkanlıkları ile 

Türk mutfak kültürünü günümüze kadar olan süre içindeki oluşumunda etki eden faktörlerinden 

bahsedilmektedir. Bu gerekçelerle çalışmanın bulgularına Turizm literatüründe Türk mutfağına etki 

eden faktörler üzerine yapılmış araştırmaların değerlendirilmesi ile ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler-Gastronomi, Türk Mutfak Kültürü, Etki Eden Faktörler, Turizm, Literatür.  
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PERIODIC CHANGE PROCESSES OF TURKISH CUISINE AND 

COMPARISON WITH MODERN TURKISH CUISINE 

Abstract 

Introduction: Human nutrition is a biological verb. However, the supply of the necessary foods and 

the appropriate form of behavior in consumption bring food and drink not only as a biological verb, 

but also to the format of cultural structure. People from the earliest ages to the present day; they 

designed and consumed meals according to the climatic conditions and soil types they had. With 

different events such as war, migration and the opening of trade routes, each culture was influenced 

by new cultures and created their own culinary cultures. 

Aim: Turks who emigrated to Anatolia from Central Asia were influenced by the new food culture 

they encountered along with their old eating habits. Due to the imperial characteristics of the Seljuk 

and Ottoman empires, it has been included in many different religious and ethnic groups. This 

situation has been a factor that constitutes the source of wealth in Turkish Culinary Culture. In this 

sense, Turkish culinary culture has interacted with different reasons from many different elements. 

The aim of the research is to examine the factors that have affected the culinary culture since the time 

turkish cuisine appeared on the History stage by compiling the studies in the current article. 

Method: A detailed literature review is included with the information obtained from the researches 

studied within the scope of the factors affecting Turkish cuisine. Accordingly, content analysis was 

performed on each source and it was evaluated which factor influenced Turkish culinary culture. 

Findings: In this research, the general characteristics of Turkish cuisine, traditional eating habits 

and the factors that influence the formation of Turkish culinary culture in the period to date are 

mentioned. For these reasons, the findings of the study were reached by evaluating the researches on 

the factors affecting Turkish cuisine in the tourism literature. 

Keywords-Gastronomy, Turkish Culinary Culture, Affecting Factors, Tourism, Literature. 

1. GİRİŞ  

Milletler, düğün, savaş, göç, sınır komşuluğu gibi konulardan etkilenmiş olup farklı kültürlerle 

etkileşim içerisine girerek kendi mutfak kültürlerini ortaya koymuşlardır. Yiyecek içecek 

alışkanlıklarındaki çeşitlilik, insanları sadece karın doyurma ve yaşamını devam ettirme amacınında 

ilerisinde, lezzet ve haz almaya yöneltmiştir (Hatipoğlu ve Batman, 2011). Bu nedenle çağımızda 

insanlar sadece zorunlu ihtiyaç olduğu için değil, o yemek ile birlikte farklı deneyimleri yaşayabilmek 

için de evlerinden dışarıda yemek yemektedirler (Yüncü, 2010).  

Toplumlar yöresel lezzetleri ve beslenme alışkanlıklarını ise; tarihsel akış içerisinde etkili olan 

kültürel ve ekonomik boyut, ekolojik ve coğrafi unsurlar çerçevesinde şekillendirmektedir. Dini 
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inanışlar, yöreye özgü bitki ve hayvan çeşitliliği, toplumların ekonomik yapıları ve bu yapılar ile 

birlikte şekillenen gündelik yaşam tarzları, mutfağın temel belirleyicisi konumunda olduğu ifade 

edilmektedir. Yaşadığı coğrafyanın fiziksel unsurları; beslenme alışkanlıklarını, yiyeceklerin çiğ veya 

pişmiş şekli ile tüketilme durumlarını belirleyebilmektedir (Beşirli, 2010). 

Modern Türk mutfağı ile geçmişteki mutfaklar arasında günümüz şartlarının gereği ile bazı 

değişiklikler olmuştur. Günümüzde kullanılan mutfaklardaki araç ve gereçler ise; ailenin gelir-gider 

durumu itibari ile değişim göstermektedir. Kırsal bölgelerde bakırdan yapılan araç gereçler 

kullanılırken, büyük yerleşim yerlerinde ise elektrikli ev aletleri ve modern mutfak araç gereçlerinin 

kullanımı yaygındır. Eskiden süregelen tahta ve sepetten yapılan mutfak malzemeleri de günümüzde 

çeşitli amaçlarla mutfakta yaygın kullanılmaktadır. Bu örneklerle mutfak kültürü zaman zaman farklı 

gerekçelerle değişimlere uğrayabildiği görülmektedir. Son dönemlerde ülkemizi ziyarete gelen 

turistlerin, Türk kültürünü tanıma ve öğrenme girişimleri, gelenek ve göreneklerimize olan merakları 

ve mutfak kültürümüzü tatmak istekleri, diğer mutfakları da öğrenme isteği ve kendine yabancılaşmış 

olan insanların da, kendi kültürüne yeniden dönmesine olanak sağladığı düşünülmektedir. Bu çalışma 

dünyada önemli mutfaklardan biri olan Türk mutfak kültürüne etki eden faktörler ayrı ayrı incelenerek 

bu konuda ayrıntılı bir literatür çalışmasıyla bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. 

2. TÜRK MUTFAĞI 

Türklerin yiyecek içecek alışkanlıkları içerisinde göçebe yaşam tarzı etkisi ve tarımsal yapı fazlaca 

görülmektedir. Orta Asya’da yaşamlarını sürdüren eski Türkler yerleşik yaşam tarzını benimseyene 

kadar binek olarak kullandıkları hayvanların etini tükettikleri ancak göç ettikleri bölgelerdeki 

bitkilerin kullanımına rastlandığı söylenememektedir. Türkler göçebe yaşam tarzından yerleşik 

düzene geçtikten sonra hayvansal gıda ürünleri ile birlikte bitki ve tahıl ürünlerinin kullanımı başlamış 

ve Türk yemek kültünün önemli bir bölümünü tahıllar oluşturmaya başlamıştır (Kızıldemir vd., 2014). 

Selçuklu mutfak kültüründe ise İslam dininin etkileri ile geleneksel gıda ürünleri kullanımının ve 

yiyecekleri tüketirken israftan kaçınmanın gerektiği anlayışının ve bunlarla beraber sadeliğin hakim 

olduğu ifade edilebilmektedir (Gürsoy, 2004). Selçuklu döneminde bir başka öne çıkan durum ise 

kuşluk ve akşam (zevale) yemeği adı verilen iki öğünün bulunmasıdır (Doğdubay ve Giritlioğlu, 

2011). Koyun, keçi, kuzu ve av hayvanları ve sakatatları bu dönemde en çok tüketilen yiyecekler 

olmuştur. Dönem içerisinde benimsenerek Kırsalda bu ürünlerin tüketimi fazla olduğu ifade 

edilmektedir (Güler, 2010). Aynı zamanda bu dönemde her yemekle birlikte ekmeğin tüketildiği, Orta 

Asya Türk mutfak kültüründen farklılığı göz önüne çıkarmaktadır (Közleme, 2012). Selçuklu Mutfak 

Kültüründen, bugüne süre gelen ve kullanımı devam etmekte olan “kaşık, çatal, bıçak, tabak gibi ana 

malzemelerin yanı sıra mutfakta kullanılmak üzere kepçe, tencere-kazan, havan, güveç, testi, sürahi, 

elek ve kalbur bulunduğu da bilinmektedir” (Doğdubay ve Giritlioğlu, 2011). Osmanlı mutfağı, Türk 

mutfağının en ihtişamlı zamanı olarak bilinmektedir. Osmanlı döneminde Türkler, Arap mutfağı ile 
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kültür alışverişine girerek yiyecek içecek alışkanlıklarında Arap mutfak kültürüne ait pek çok 

yiyeceği Türk mutfağına kazandırmıştır. (Kızıldemir vd., 2014). Türklerin, tarih boyu beslenmeleri 

için tükettikleri bir başka temel besin grubu ise tahıllardır (Nuhoğlu, 2005).  

Osmanlı mutfağında Batı kültürünün etkileşimiyle beraber, Fransız yemek ve soslarının 

mutfağımızda görüldüğü bilinmektedir. “Taze biber, patates, domates, kabak çeşitleri” gibi bugünde 

Türk beslenme alışkanlıkları arasında çok sevilerek tüketilen sebzelerin Amerika kıtasının keşfi ile 

eski dünyaya yeni kıta ürünleri olarak zamanla yayılmasıyla birlikte etkili olmuş ve Türk Mutfağında 

sıkça kullanılmaya başlamıştır (Samancı ve Croxford, 2006).  

Geçmişten günümüze Türk yemekleri özel günlerde de değişiklik göstermiştir (Diker vd., 2016). 

Türkiye’de yedi bölge arasında farklılık gösteren çeşitli yiyeceklerin üretildiği ve tüketildiğini 

görmek mümkündür. Bu bağlamda her yörenin kendine has pişirme yöntemleri ve yeme-içme kültürü 

bulunmaktadır (Maviş, 2003). Türkiye’de, yaşanılan yörenin iklim şartları ve yetiştirilen ürünler 

yöresel mutfak kültürünün çeşitliliğini göstermektedir (Güler, 2010). 

Türk kültüründe toplu olarak yemek yeme geleneği eski bir gelenek olmasına rağmen günümüze 

ulaşabilmiş ve günümüzde de bul geleneğin sürdürüldüğü bilinmektedir. Tüm dünyada dostlara, 

arkadaşlara ve akrabalara ikram etmek amacı ile bir gıda ürünü verilmesi geleneksel bir davranış 

haline gelmiştir (Tezcan, 1993). Türk mutfak kültürü günümüzde, şehir yaşamının yoğun temposu, 

insanların dışarıda yemek yeme alışkanlıklarının artmasında etkin rol oynamaktadır. Değişen dünya 

ve iş hayatının etkileri ile birlikte yemek yemenin bir tören, bir zevk ve bir estetik durum olmasını 

sağladığı görülmektedir (Yerasimos, 2005).  

1950 yılını takip eden yıllarda yani Cumhuriyet dönemi içerisinde Türk kadını diğer dönemlerden 

farklı olarak yoğun bir şekilde iş hayatına katılmışlardır. Bu değişim ile birlikte Türk toplumunun 

geleneksel yapısında yaşamının büyük bir bölümünü evde yemek hazırlama ile geçirmekte olan Türk 

kadını artık bu zamanını bulamamakta ve bu sebeplerle hazır yiyecekleri tercih etmektedir (Birer, 

1990). Samancı’ya (2016) göre Cumhuriyet dönemi sonrası Türk mutfağında görülen değişimler 

dönemsel başlıkları ile birlikte ifade edilmiştir; 1927-1950: Çay, şeker, un, bira ve konserve sanayinin 

oluştuğu dönemdir. 1950-1970: Et, süt, sıvı yağ, margarin sanayinin oluşumu ve Anadolu yöre 

mutfaklarının etkisinin olduğu (lahmacun, içli köfte, kebap) dönem. 1970 Sonrası: Gazlı ve gazsız 

içecekle, meyve suyu ve dondurulmuş gıda sanayinin doğuşu. 1980 Sonrası: İhracata dayalı endüstri, 

özel sektör yatırımları, fast food zincirlerinin oluşumu (Mc- Donalds, Pizza Hut vb.). 1990 Sonrası: 

Geleneksel gıda üretimi ve mutfak uygulamalarına dönüş, yerel mutfak değerlerinin önem kazanması. 

Bu bağlamda Türk mutfağı, dünya mutfakları arasında her daim oldukça cazip, otantik ve ilgi 

çekici bir niteliğe sahip olmuştur. Benzersiz coğrafyası ve köklü tarihiyle Türkiye, gastronomi 

açısından oldukça zengin bir mutfağa sahip olma avantajı elde etmektedir (Alabacak ve Cömert, 

2019). 
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3. TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER  

Türk mutfağının yaşadığı değişimleri anlatan çeşitli nedenlerin olduğu görülmekte ve bu 

değişimler günümüzde de devam etmektedir. Türk mutfağında ki yiyecek içecek alışkanlıkları 

incelenirken aşağıdaki başlıkların katkı sağladığı ifade edilmektedir (Güler, 2010:26):  

 Başka Toplumların Etkisi 

 Yemeklerin Bölgelere Göre Farklılık Göstermesi 

 Sosyo-Ekonomik Duruma Göre Farklılaşma 

 Toplu Yemek Yeme Geleneği 

 Türklerde Davranış Kalıpları 

 Tarımsal Yapı ve Göçebe Kültürün Etkisi 

3. 1. Başka Toplumların Etkisi 

Osmanlı zamanında Türk beslenme kültürü gelişim ve değişim göstermiştir. İmparatorluk geniş 

topraklara sahip olduğundan, batılı ülkeler ile ilişkiler artmış ve bu neticede artan etkileşim sonucunda 

gerek batılı ülkelerin mutfak kültüründe gerekse Türk mutfak kültüründe değişimler yaşanmıştır 

(Baysal, 1993). Bu mutfak kültürü etkileşimi 19. Yüzyılda Tanzimat fermanı ile başlamıştır. Bu 

dönem içerisinde sofra adabında ve Türk mutfak kültüründe büyük değişimler ortaya çıkmıştır 

(Maviş, 2003). Fransız mutfağı kökenli pasta, İtalyan mutfağı kökenli ürün olan makarna Türk mutfak 

kültürüne geçmiştir. Fakat eriştenin kırsal bölgelerde uzun yıllardan bu yana kullanılıyor olması, 

makarnanın İtalya’ya Anadolu’dan geçtiği düşüncesini desteklemektedir (Baysal, 1993). 

3. 2. Yemeklerin Bölgelere Göre Farklılık Göstermesi 

Belli bir yöreye özgü yiyecek ve içeceklerden söz edilirken kullanılan yöresel mutfak kavramı, 

söz konusu yiyecek-içeceklerin yerel özelliklere sahip olduğu ve belli bir bölgeye ait olduklarını 

göstermektedir. Yöresel mutfak kavramı yiyecek-içeceklerle birlikte; bölgeye özgü pişirme 

yöntemleri, adetler ve kullanılan araç gereç gibi bileşenleri de kapsamaktadır. Yöresel yemekler ise 

bu bileşenlerden elde edilen en önemli çıktıdır (Şengül ve Türkay, 2017). Türkiye’de, yaşanılan 

yörede yetiştirilen ürünler ve iklimine göre bölgenin mutfak kültürünü ve aynı oranda çeşit 

zenginliğini görmek mümkündür (Güler, 2010).  

3. 3. Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre Farklılaşma 

Sosyoekonomik durum, beslenme alışkanlıkları belirlemede etkili rol oynayan faktörler 

arasındadır. Osmanlı zamanında, mutfağın Halk ve Saray mutfağı olarak değerlendirilmesi sosyo-

ekonomik farklılığın göstergesidir. Halk mutfağı çeşitlilik bakımından zengin fakat daha sade bir 

mutfağa sahipken saray mutfağı ise çeşitlilik bakımından daha zengin ve gösterişlidir (Güler, 2010). 

Mutfak kültürünün sosyo-ekonomik düzeye göre farklılaşmasının bir diğer göstergesi ise toplumsal 

kültür ile beraber ortaya çıkan farklı yönler, bir toplum içerisindeki farklı sosyal sınıflarda da 
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gözlenmesidir. Elit düzey mutfaklarda mutfak araç gereçleri, yiyecekler, tüketim alışkanlıkları ve 

sunumlar diğer mutfak alışkanlıkları ve araç gereçlerine göre farklılaşmaktadır (Beşirli, 2010). 

3. 4. Toplu Yemek Yeme Geleneği 

Türk Mutfak kültürü dünyanın en büyük mutfakları içerişinde konumlandırılmaktadır, zenginlik 

kaynaklarını geniş topraklara yayılmasından alan ve çeşit zenginliği olması sebebi ile kökleri çok 

eskilere dayanan bir mutfaktır (Güler, 2010). Türk Milletinin köklerinin çok eskilere dayanması bu 

zenginliğin kaynağı olarak ifade edilebilmektedir (Dereli, 1989). Anadolu’da, dini törenlerde gelen 

misafirlere yemek verme kültürü vardır. Bu yemek, “cenazenin defnedildiği gün ve genelde kırkıncı 

ölüm gününde, ailesi ve yakınları tarafından gelen, arkadaşlara, cenazede görev alan kişilere, 

akrabalara ve komşulara” verilmektedir (Tezcan, 1997). Türk mutfağında düğünde (evlenme, 

sünnet) yemek verilmesinin de farklı bir önemi vardır. Eskiden, düğün sahibi kendi evinde gelen 

misafirlere yemek verirken, günümüzde bu gelenek yemekli düğünler yapılmasıyla devam etmektedir 

(Güler, 2010). 

3. 5. Türklerdeki Davranış Kalıpları 

Selçuklu dönemi içerisinde Türk mutfağının en önemli özelliği zengin ve sade olmasının yanı sıra 

yemeğin sosyo-kültürel önemin artması, sağlıklı beslenme ve sofra kuralları gibi bileşenlerin ön plana 

çıkması da Selçuklu zamanında mutfağın önemli birer özelliğidir (Üner, 2014). Bu özellikler Osmanlı 

dönemi içerisinde ise yiyeceklerin çeşitliği kadar o yiyeceklerin nasıl tüketildiği de önem taşıyan bir 

konu olmuştur. Şenlikler haricinde büyük bir sadeliğin ön planda kaldığı bu dönem içerisinde sabah 

ve akşam olmak kaydı ile iki kez yemek yenilmektedir. Türklerde yemek yeme davranış kalıbı olarak 

yemek yemeğe başlamadan önce ellerin yıkanması, yemeğe besmele ile başlamak ve yemekten sonra 

şükretmek, İslam dininin mutfak kültürü ve alışkanlıklarına etkisini göstermektedir. Bu bağlamda 

Türkler İslam dininin yasakladığı bazı yiyecekleri ise tüketmediği bilinmektedir, bu durum bazı 

yiyeceklerin tercih edilip tüketilmesi, bazılarının ise tercih edilmeyip terk edilmesinde dini inancın 

bir göstergesi olmuştur (Merdol, 1998).  

3. 6. Tarımsal Yapı ve Göçebe Kültürün Etkisi 

İnsanın yeme-içme alışkanlıkları ile ilgili uygulama ve davranışları “ekonomi, coğrafya, tarım, 

eğitim, demografi ve dini inanç vb.” çeşitli faktörlerin etki ile oluşup gelişmektedir (Baysal, 1987). 

Türklerin tarihte varlığını göstermeye başladığı bozkır coğrafyası kuru tarım yapılabilecek ölçüde 

rutubetli ve aynı zamanda yayla koşullarını bünyesinde barındırmaktadır bunula birlikte bol 

otlaklarıyla hayvancılığa çok elverişli olması da bulunduğu coğrafyanın bir özelliğidir (Kafesoğlu, 

1991). Türklerin beslenme kültürü incelendiğinde, göçebe yaşamın ve tarımsal yapının en etkili 

faktörler arasında yer aldığı gözlemlenmektedir. Göçebe kültürde hayvancılık yapılmakta ve bu 

hayvancılık anlayışında genellikle küçükbaş hayvanlar yetiştirilmektedir. Bu nedenle Türklerin temel 

besin ihtiyaçlarını karşılayan yiyecekler içerisinde koyun eti ve koyun sütünden elde edilen diğer 



168 
 

ürünler bulunmaktadır. Bununla birlikte Türklerde tahıllarda önemli bir yere sahiptir (Nuhoğlu, 

2005). Yemeklerde ön plana çıkan ürünler ise “buğday ve buğday unu ile yapılan yağlı hamur 

işleridir”. Orta Asya Türklerinin ilk içecekleri arasında ise Darıdan yapılan boza yer almaktadır. Aynı 

zamanda Orta Asya Türklerinde, “av hayvanlarının” önemli bir yeri olduğu söylenebilmektedir 

(Argıllı, 2005) Bu bağlamda Orta Asya’da, özellikle de Anadolu’da yapılan tarih öncesi kazıları, 

sulama kültürünü ve zirai ürünleri ortaya çıkarması Türklerin tarımla uğraştıklarının da bir 

göstergesidir (Togan, 1981). Tarımsal yapının etkisi, hamur işlerinin tüketim oranının oldukça yaygın 

olmasından anlaşılan bir durumdur. Türk Mutfak kültüründe önemli bir yeri olan bir diğer yiyecek 

türü ise buğday unundan yapılan böreklerdir, hamurun ince bir şekilde açılarak değişik börek türleri 

halinde tüketilmesi olarak da ifade edilebilir (Nuhoğlu, 2005). 

4. TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN MEVCUT 

LİTERATÜR 

Türk mutfak kültüründe coğrafi konumun ve yaşam tarzlarının tarihsel süreç içerisinde değişim 

göstermesi mutfak kültürünün şekillenmesinde farklı faktörlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Türk mutfak kültüründeki bu değişimlere nelerin etki ettiğini araştırmak mutfak kültürünün önemine 

vurgu yapmaktadır. Bu çalışmada Türk mutfak kültürüne etki eden faktörleri belirlerken Güler 

(2010)’in çalışmasında yer alan altı faktörden yararlanılmış ve turizm literatüründe Türk mutfağına 

etki eden faktörler üzerine yapılmış araştırmaların içerikleri değerlendirilmiştir. 

Tablo 1. Başka Toplumların Etkisi Üzerine Yapılmış Araştırmalar 

Yazar Yıl  Yayın Türü Yayının Adı Amacı 

Düzgün ve 

Durlu-Özkaya 

2015 Makale  Mezopotamya’dan Günümüze 

Mutfak Kültürü  

 

Mezopotamya’dan 

günümüze Türk mutfak 

kültürünün tarihsel 

sürecinin anlatıldığı bu 

çalışmada başka 

toplumların etkisinden 

bahsedilmektedir. 

Demirgül 2018 Makale  Çadırdan Saraya Türk Mutfağı 

 

Türk Mutfağı ile dönemsel 

mutfak kültürlerinin 

kıyaslamaları yapılarak 

Türk mutfak kültürünün 

daha iyi anlaşılması 

amacıyla yazılan bu 

çalışma dönemsel 

farklılıklara değinmiştir. 

Akyürek 2018 Makale  Inverstigation Of Similarities and 

Differences Of Turkish and 

Spanish Cuisine Cultures 

Türk ve İspanyol mutfak 

kültürü arasındaki 

benzerlik ve 

farklılıklarının ortaya 

konulması amacıyla 

yapılmış çalışmadır. 
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Şimşek vd. 2020  Osmanlı İmparatorluğu’ndan 

İtibaren Anadolu ve Arap 

Yarımadası’nın Mutfak 

Etkileşimleri 

Yiyecek içecek 

kültürlerinin oluşumları 

incelendiğinde, 

toplumların birbirlerinden 

etkilendiği, farklı unsurlar 

neticesinde ve 

etkileşimlerinin de uzun 

yıllar birikmesiyle, 

toplumların günümüz 

mutfaklarını şekillendiği 

ifade eden bir çalışmadır. 

Durlu-Özkaya 

vd. 

2020 Bildiri  Balkan Mutfağı ve Türk Mutfağı 

Etkileşimleri 

Türk mutfak kültürünün 

kültür alışverişinde 

bulunduğu Balkan mutfağı 

arasında ki benzer ve 

farklıyönleri ile inceleyen 

bir çalışmadır. 

Tablo 1’de Türk mutfağını etkileyen faktörlerden biri olan başka toplumların etkisi üzerine yapılan 

araştırmalar incelenmiştir. Çalışmalarda vurgulanan temel ortak konu Türk mutfak kültürünün geniş 

coğrafyalara yayılması ile birlikte gerek fetih yaptığı ülkelerin mutfak kültüründen gerekse komşu 

olduğu ülkelerin mutfak kültürlerinden etkileşimin kaçınılmaz olmasıdır. Bu sebeplerle Türk 

mutfağının başka toplumlardan etkilenmesinde tarihsel süreçte birden çok devlet ve imparatorluk 

oluşturması ile geniş coğrafya yayılarak toprak elde etmesi olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda 

çalışmalardan elde edilen bulgular şu şekildedir;  

 Düzgün ve Durlu-Özkaya (2015) tarih boyunca pek çok durumdan etkilendiği düşünülen Türk 

mutfağının en çok etkileşim ve gelişim gösterdiği dönem olarak Osmanlı döneminde geniş bir alana 

hakim ve bu coğrafyalardaki birden çok mutfak kültürünün zenginliğini de bünyesine alarak ünlü 

mutfaklar arasına girdiğini ifade etmektedir.  

Demirgül (2018) yaptığı çalışmasında Orta Asya’dan göç ederken Türkler bulunduğu coğrafyaya 

da gelenekleriyle gittiği ifade edilmektedir. Bu bağlamda Anadolu’ya göçen Türkler, daha önceki 

beslenme tarzını korumakla birlikte, yeni yemeklerle karşılaşmış ve bunlardan etkilendikleri 

vurgulanmıştır.  

Akyürek (2018) yaptığı çalışmasında Türk ve İspanyol mutfak kültürü arasındaki benzerlik ve 

farklılıkları ifade etmiştir.  

Şimşek vd. (2020) yaptığı çalışmada Osmanlı İmparatorluğu’ndan sonrasında Arap ve Türk 

toplumunun mutfak kültüründeki etkileşim belirtilmiş ve örnekler sunulmuştur. 

Durlu-Özkaya vd. (2020) çalışmalarında nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme 

yöntemiyle yüzyıllar boyunca yolları kesişen ve ilişkisi süren Türk mutfak kültürü ve Balkan mutfağı 

arasındaki benzerliklerinden bahsetmiştir. Balkan mutfak kültürü ve Türk Mutfağında tüketilen 

yemek isimlerinin pek çoğunda benzerlik olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 2. Yemeklerin Bölgelere Göre Farklılık Göstermesi Üzerine Yapılmış Araştırmalar 

Yazar Yıl  Yayın Türü Yayının Adı Amacı 

Güler 2010 Makale  Türk Mutfak Kültürü ve Yeme 

İçme Alışkanlığı 

Türk yemek kültürünün 

çalışıldığı bu çalışma 

bölgeler arası yiyecek 

içecek alışkanlıklarını ele 

almıştır. 

Aksoy ve 

Kazkondu 

2020 Makale  Türkiye’de Yiyecek Seçiminin 

Bölgelere Göre Farklılaşması 

Türkiye’de yaşayan 

bireylerin bölgelere göre 

yiyecek seçimlerinde 

farklılık olup olmadığı, 

farklılık var ise farklılığa 

sebep olan faktörlerin 

neler olduğu ve bölgelere 

göre farklılaşma düzeyleri 

ortaya çıkarılmaya 

çalışıldığı bir araştırmadır. 

Sormaz vd. 2019 Makale Türk Mutfağı Geleneksel 

Ürünlerinde Yöresel Farklılıklar: 

Tarhana Örneği 

Türk mutfak kültüründe 

yer alan tarhananın 

geleneksel bir ürün olması 

sebebiyle yöresel 

farklılıkları incelenmiştir. 

Tarhananın üretim ve 

tüketim açısından bölgesel 

farklılıkları üzerinde 

durulmuştur. 

Koca ve Yazıcı 2014 Makale  Coğrafi Faktörlerin Türkiye 

Ekmek Kültürü Üzerindeki 

Etkileri 

Türkiye’de tüketilen 

ekmek çeşitlerinin 

bölgesel anlamda 

üretiminde kullanılan 

malzeme ve pişirme 

tekniklerine göre farklı 

olduğunu vurgulayan bir 

çalışmadır. 

 

Tablo 2’de Türk mutfağını etkileyen faktörlerden yemeklerin bölgelere göre farklılık göstermesi 

üzerine yapılan araştırmalar incelenmiştir. Çalışmalarda yemeklerin bölgelere göre farklılık 

göstermesi konusunu farklı bakış açıları ile değerlendirildiği tespit edilmiştir. Bu çalışmalardan elde 

edilen bulgular aşağıda verilmiştir. 

Güler (2010) yaptığı çalışmasında Türk mutfak kültürünün tarihsel serüvenini çıkış noktasından 

itibaren incelerken dönemsel olarak değişim gösteren durumları kategorize etmiş olup belirli başlıklar 

altında incelemiştir, bu kategoriler içerisinde Türk mutfak kültürünün etkilendiği faktörler arasında 

yemeklerin bölgelere göre farklılık göstermesi de yer almaktadır.  

Aksoy ve Kazkondu (2020) ise farklı bir bakış açısı ile Türkiye’de yaşayan bireylerin bölgelere 

göre yiyecek seçimlerinde farklılık olup olmadığını farklılık var ise farklılığın kaynağını araştırdığı 

bir çalışma yapmıştır. Çalışmanın sonucunda bölgeler ile yiyecek seçimi tüm alt boyutları arasında 

olarak anlamlı farklılık olduğu ifade edilmektedir.  Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde 

yaşamakta olan katılımcıların yiyecek seçerken diğer bölgelerde yaşamakta olan kişilere göre daha 
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fazla dikkatli oldukları saptanmıştır. Ayrıca İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri’nde yaşamakta olan 

kişilerin yiyecek seçiminde daha az seçici oldukları ve kriterlerinin daha az olduğu sonucuna varıldığı 

ifade edilmektedir. 

 Sormaz vd. (2019) yaptıkları çalışmada Türk mutfak kültürü yer alan tarhananın yöresel olarak 

farklı şekillerde hazırlanması ve tüketilmesi, üretilmesi, saklanması, konuları hakkında inceleme 

yaparak Türk mutfak kültürünün zenginliğini ispatladığını ve mutfak kültüründe geleneksel bir ürün 

olarak tüketildiğini bildirmektedir. 

Koca ve Yazıcı (2014) araştırmalarında Türkiye'de ekmek çeşitliliğinin olmasının en önemli 

kriterlerden birisinin, pişirme teknikleri olduğu vurgulamışlardır. Genellikle yerleşik yaşam 

düzeninin benimsendiği bölgelerde fırınlarda hazırlanan, yarı göçebe veya göçebe (senenin bir 

bölümünde yerleşik, bir bölümünde göçebe) hayat tarzının benimseyen bölgelerde ise saçta hazırlanan 

ekmek çeşitleri, halkın en temel gıdasını oluşturduğunu ifade etmişlerdir.  

Tablo 3. Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre Farklılaşma Üzerine Yapılmış Araştırmalar 

Yazar Yıl  Yayın Türü Yayının Adı Amacı 

Önçel 2015 Makale  Türk Mutfağı ve Geleceğine 

İlişkin Değerlendirmeler  

Pazarlama ve tanıtım 

faaliyetleri açısından Türk 

mutfağını ele alınarak 

öneriler sunulduğu bir 

çalışmadır. 

Akkaya vd.  2018 Makale  Osmanlı Mutfağının Yemek, 

Fiyat, Mekân ve Ekonomik 

Bakımdan Değerlendirilmesi: 

İstanbul Örneği 

Osmanlı mutfak kültürünü 

ambiyansını yansıtan 

restoranları 

değerlendirerek ortaya 

çıkan görüşler vasıtası ile 

yiyecek içecek kültürünün 

gelişimine ve bu kültürün 

Türkiye’ye sağladığı 

ekonomik katkıları ortaya 

koymak hedefi ile yapılan 

bir çalışmadır. 

 

Beşirli 2010 Makale  Yemek, Kültür ve Kimlik Statü ve güç anlamında 

toplumsal ilişkiler ve 

sosyal sınıflara göre 

yiyecek içecek tüketiminin 

farklılık göstermesi 

konularının incelendiği bir 

çalışmadır. 

Abdurrezzak 2014 Makale  İşlevsel Teori Bağlamında Yemek 

Kültürünün İletişimsel Yönü 

Yemeğin sosyo-kültürel 

anlamda değerlendirildiği 

bu çalışmada güç ve 

yemek hakkında bilgiler 

verilmiştir. 

Tablo 3’de Türk mutfağını etkileyen faktörlerden sosyo-ekonomik düzeye göre farklılaşma 

üzerine yapılan araştırmalar incelenmiştir.  
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Önçel (2015) yaptığı çalışmasında Bir toplumun yaşam tarzı toplumun beslenme kültürünün 

göstergesidir ifadesi ile hayat tarzının farklılaşması, kültür ve yeme-içme alışkanlıklarının 

farklılaşmasında önemli bir etken olduğunu savunmaktadır. Bu bağlamda gelişen teknolojinin yemek 

kültürüne etkilerin olumlu yönlerinde olumsuz yönlerinin de olduğunu vurgulamıştır. 

 Akkaya vd. (2018) çalışmasında Osmanlı mutfak kültürü ambiyanslı restoranlara giden misafirler 

menülerde yer alan yiyecekleri yetersiz ancak hijyen ve lezzet yönünde yeterli bulduklarını ifade 

etmişlerdir. Katılımcılar yemek fiyatlarını uygun bulunmazken fiyat-mekân oranını uygun 

bulmuşlardır. Bu bağlamda dışarıda yemek yemeyi tercih eden kimseler gittikleri restoranları 

değerlendirirken aldığı hizmeti kalite ve fiyat bazında bir bütün olarak değerlendirildiği 

düşünülmektedir. 

Beşirli (2010) yaptığı çalışmasında toplumsal bir simge olarak yemeğin üzerinde durmuştur. 

Sosyal statüye göre gıda ürünlerinin tüketimi, tüketim içerisinde ki değişimin toplumsal görünümleri 

incelenerek toplumsal ilişkiler ve sosyal sınıflara göre yiyecek içecek tüketiminin farklılık göstermesi 

konularını incelemiştir. 

Aburrezzak (2014) yaptığı çalışmasında yemeğin sosyo-kültürel anlamda değerlendirildiği güç ve 

yemek hakkında bilgiler verilmiştir. Yemeğin kültürel değişimi beslenme alışkanlığı ve modern hayat 

tarzının yemek kültürü üzerinde etkilerinin neler olduğu ifade edilmiştir. 

Tablo 4. Toplu Yemek Yeme Geleneği Üzerine Yapılmış Araştırmalar 

Yazar Yıl  Yayın Türü Yayının Adı Amacı 

Sabbağ ve 

Yarullina 

Yıldırım 

2017 Makale  Anadolu ve Kazan Tatar Türk 

Geleneklerinde Yeme İçme 

Kültürünün Yeri  

Çalışmada Kazan Tatar ve 

Türk Mutfağının 

gelenekleri bakımından 

benzerliklerine ve toplu 

yemek yeme ritüellerinden 

ortaya çıkmış benzerlik ve 

farklılıklarından 

bahsedilmektedir. 

Sağır 2012 Makale  Bir Yemek Sosyolojisi Denemesi 

Örneği Olarak Tokat Mutfağı  

Bu çalışmada toplumsal 

alışkanlıkların yemeklerle 

ilişkisinden bahsedilerek 

yemeğe sosyolojik bir 

bakış açısı ile ele alınıp 

incelendiği ifade edilebilir.  

Fidan ve Özcan 2019 Makale  Gastronomi Kenti Gaziantep’te 

Özel Gün Yemekleri Üzerine Bir 

Araştırma  

Gaziantep’te yürütülen bu 

çalışma ile Toplu yemek 

yeme geleneğinin ele 

alındığını ancak bu konuda 

kaynak yetersizliği 

sonucuna ulaşıldığı ifade 

edilmektedir. 

Güldemir 2014 Bildiri Orta Asya’dan Cumhuriyet 

Dönemine Türk Mutfağındaki 

Yemeklerin Değişimi: Yazılı 

Kaynaklar Üzerinden Bir 

Değerlendirme 

Türklerin yaşam 

tarzlarından bahsedilen 

çalışmada Mutfağının 

Geçmişten Günümüze 

değişimlerinin ele alınması 

amacıyla farklı 
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dönemlerde yemek 

ritüelleri ile ilgili yazılı 

eserlere yer verilmiştir. 

Tablo 4’de Türk mutfağını etkileyen faktörlerden toplu yemek yeme geleneği üzerine yapılan 

araştırmalar incelenmiştir. Çalışmalarda temel olarak ortak bir değerden bahsedildiği saptanmıştır. 

Türklerin farklı dönemlerde yaşam tarzları incelendiğinde yemek ritüellerinde ki yiyecek ve içecekler 

zaman zaman değişse veya dönemin şartlarından etkilense de doğum, ölüm gibi durumlarda toplu 

yemek tüketiminin her dönem olduğu gibi günümüzde de devam ettiği ifade edilebilmektedir. 

 Sabbağ ve Yarullina Yıldırım (2017) çalışmalarında Anadolu ve Kazan Tatar Türk geleneklerinde 

benzerlik ve farklılık olmak üzere toplu yemek yeme kültürü üzerine bulguları ortaya koymaktadır. 

Bu bulgular; Türk kültüründe; doğum, düğün asker uğurlama ve cenazelerde toplumsal merasimler 

toplu yeme içme kültürünü yansıtmaktadır. Bu bağlamda İki kültürde de bu tarz bir benzerlik olduğu 

görülmektedir. “Örneğin, doğum yapan kadının sütünün bol olması için anneye Anadolu da pekmez, 

loğusa şerbeti, süt ve süt ürünleri ile soğan, bulgur tüketimi teşvik edilirken Kazan Tatarlarında 

annelere meyveden veya baldan yapılan şerbetler ile sütlaç gibi süt ürünleri verilmektedir. Anadolu 

da düğün sofrası türlü, pilav üstü kavurma, kuru fasulye, baklava, zerde (bir çeşit kuru meyve tahıl 

karışımı), sütlaç gibi tatlılardan oluşmaktadır. Kazan Tatarlarında düğünlerde kaz eti yemek, çekçek 

ikram etmek bir gelenektir”. Çalışmada iki kültür arasında benzerlik bu örneklerle ifade edilmiştir.   

Sağır (2012) çalışmasında toplumsal yemek ritüellerine değinirken yemek merasimleri üzerinde 

durmuştur. Düğün, eğlence, nişan bayram vb. merasimlerde verilen yemeklerin toplumda bir iletişim 

faktörü oluşmasına katkı sağlamakta olduğunu vurgulamıştır. 

Fidan ve Özcan (2019) Gaziantep’te özel günlerde yapılan yemeklerin daha özenle hazırlandığını 

ve günümüzde devam ettiği vurgulanan bu çalışmada konu hakkında kaynak yetersizliği de 

belirtilmiştir. 

Güldemir (2014) çalışmasında farklı bir bakış açısı ile Türk mutfağının tarih serüveninde ki yazılı 

kaynakları inceleyerek Türk mutfağının dönemsel farklılıklarından ve yemek ritüellerinden 

bahsetmektedir. 

Tablo 5. Türklerdeki Davranış Kalıpları Üzerine Yapılmış Araştırmalar 

Yazar Yıl  Yayın Türü Yayının Adı Amacı 

Alyakut 2020 Makale  Kitle Kültürünün Geleneksel Türk 

Tatlı Kültürüne Etkisi: İnternet 

Medyasında Yeni Nesil Lokma 

Tatlısı 

Geleneksel lokma 

tatlısından küresel 

gıdaların haz veren ve 

eğlenceli yapısına bürünen 

revizyona uğrayan lokma 

Türk tatlı kültürünü 

yeniden şekillendiğini 

Türk tatlı geleneğindeki 

davranışları değiştirdiğini 

ifade eden bir çalışmadır. 
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Cömert ve 

Alabacak 

2019 Makale Türk Mutfağına Ait Yemeklerin 

Özelliklerinin Değerlendirilmesi: 

Ankara İli Örneği 

Türk Mutfağına ait 

yemekleri kalite ve lezzet 

bakımından anlamak üzere 

Ankara’da yaşayan 

bireylerin anket sorularına 

verdikleri cevaplar ile 

veriler toplanmış olup 

Türk yemeklerinin 

özellikleri hakkında tutum 

ve davranışlarının 

ölçüldüğü bir araştırmadır. 

Solmaz ve 

Dülger-Altıner 

2018 Makale Türk Mutfak Kültürü Ve 

Beslenme Alışkanlıkları Üzerine 

Bir Değerlendirme  

 

Türk mutfağının tarihsel 

süreç içerisinde dönemsel 

farklılıkları ile birlikte 

incelenen bu çalışmada 

sadece yemeklerin değil 

aynı zamanda yemek 

kültürü ve bazı beslenme 

alışkanlıklarının da 

dönemler içerisinde 

değiştiğini ifade 

etmektedir. 

Demir 2018 Yüksek 

Lisans Tezi 

Yiyecek ve içecek işletmelerinde 

tüketicilerin yiyecek tutum ve 

davranış açıklık ölçeğinin 

uygulanması üzerine bir araştırma 

 

Yiyecek ve içecek 

işletmelerinde tüketicilerin 

yiyecek tutum ve 

davranışlarının 

belirlenmesini amaçlayan 

bir çalışmadır. Bu 

doğrultuda Türk müşteriye 

tercih ettikleri yiyeceklerin 

tercih sebepleri, yeni tür 

yiyeceklerden neden uzak 

durdukları, farklı ve yeni 

lezzetleri denemeye karşı 

tutum ve davranışlarını 

ölçmeye yönelik anket 

uygulanmıştır. 

Tablo 5’de Türk mutfağını etkileyen faktörlerden Türklerdeki davranış kalıpları üzerine yapılan 

araştırmalar incelenmiştir. Bu bağlamda literatürde önemli olduğu düşünülen dört çalışmaya yer 

verilmiştir.  

Alyakut (2020) konuyu farklı bir bakış açısı ile değerlendirerek kitle kültürünün Türk tatlı 

kültürüne etkisi ve ortaya çıkan değişimi ifade etmiştir. Bu çalışma sonucunda evlerde ve sarayda 

hayır için yapılarak özel günlerde verilen geleneksel lokma tatlısının gıda sektöründe verilen bir 

tatlıya dönüştüğü ifade edilmektedir.  

Cömert ve Alabacak (2019) yaptıkları çalışmada Ankara’da yaşayan ve farklı özelliklere sahip 

bireylerin Türk mutfağına has yemekleri bilmeleri hakkında veriler toplamıştır. Bu verile ışığında 

yemek özelliklerinin ve yemeklerin bilinme durumlarında öğrenim durumları gibi farklı değişkenlerin 

etkisinin olup olmadığı ve bu farklı değişkenlere sahip bireylerin tutum ve davranışlarında anlamlı 

farklılık olup olmadığı çalışma kapsamında incelenmiştir. 
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Solmaz ve Dülger-Altıner (2018) özellikle modern Türk mutfağında birçok yemeğin ve 

alışkanlığın unutulduğundan bahsedilen çalışmada yöresel yiyeceklere yeniden bir dönüşün olduğu 

ifade edilmektedir. Türk mutfak kültüründe tüketilen geleneksel gıda ürünleri günümüz şartlarına 

göre beslenme alışkanlıklarındaki değişim sebebi ile mutfakta ki yerini bir zaman kaybetmiş olsa da 

günümüzde eski beslenme alışkanlıklarımıza olan ilgi tekrar artmaya başladığı ifade edilmektedir.  

Demir (2018) yaptığı araştırmada verilerini anket tekniği ile toplamıştır. Araştırma sonunda an 

kete katılanların genel olarak yabancı mutfaklara karşı önyargılı olduğu ve bu önyargının sebebinin 

ise gıda alerjisi ve dini sebepler olduğu saptanmıştır. Bir başka sonuç ise araştırmaya katılan 

katılımcılardan genel olarak bekar ve kadın bireylerin yeni lezzetleri deneme konusunda daha istekli 

olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç ile birlikte Türk toplumunda yenilikçi bakış açısında kadınların 

daha olumlu erkeklerin ise daha ön yargılı baktığı ifade edilebilir. 

Tablo 6. Tarımsal Yapı ve Göçebe Kültürünün Etkisi Üzerine Yapılmış Araştırmalar 

Yazar Yıl  Yayın Türü Yayının Adı Amacı 

Akın vd. 2015 Makale  Geçmişten Günümüze Geleneksel 

Anadolu Mutfak Kültürünün 

Gelişimi 

 

Anadolu’da yiyecek içecek 

kültürünün ortaya çıkışı ve 

gelişimini ele alan bu 

çalışma mutfağın gelişim 

evrelerinde ki tarımsal 

yapı üzerinde durmuştur. 

Yozcu ve 

Demirkol 

2019 Makale  Göçebe Turizmi ve Göçebe 

Kültürünün Turizm Potansiyelinin 

Değerlendirmesi 

Bu çalışmada, farklı bakış 

açısıyla göçebe yaşam 

unsurlarından el sanatları, 

spor ve göçer mutfağının 

turizmde ürün olarak 

kullanılabilirliği ile yeni 

turistik talepler 

doğrultusunda Göçebe 

Turizmi kavramsal olarak 

incelenmiştir 

Akçaözoğlu ve 

Koday 

2019 Makale  Kültürel Coğrafya Bakımından 

Osmaniye İlinin Mutfak Kültürü  

Beslenme alışkanlıklarının 

tarım ve hayvancılık alanı 

ile ilişkisi ve bölgedeki 

tarımsal faaliyetler ile gıda 

tefariği gibi konuların 

incelendiği bir çalışmadır.  

Kılıç ve 

Albayrak 

2012 Makale  İslamiyetten Önce Türklerde 

Yiyecek ve İçecekler  

Yeme-içmenin iki 

kategoride araştırıldığı bu 

çalışmada bitkisel ve 

hayvansal kaynaklar 

üzerinde durulmuştur. 

Tablo 6’da Türk mutfağını etkileyen faktörlerden tarımsal yapı ve göçebe kültürün etkisi üzerine 

yapılan araştırmalar incelenmiştir.  

Akın, Özkoçak ve Gültekin (2015) yaptığı çalışmasında günümüze kadar oluşan Geleneksel 

Anadolu Mutfak Kültürünü 5 ana başlıkta incelemiştir. Çevre koşulları da göz önünde bulundurularak 

Türk beslenme alışkanlıkları her dönemde kendine has bir kültür oluşturduğu vurgulanmıştır. Bununla 
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birlikte özellikle incelenen ilk evre de göçebe kültürün ve devamında tarımsal faaliyetlerin geliştiği 

düşünülmektedir.  

Yozcu ve Demirkol (2019) yaptıkları çalışmada farklı bir perspektif ile konuyu ele almıştır. 

Göçebe yaşam unsurlarından el sanatları, spor ve göçer mutfağının turizmde ürün olarak 

kullanılabilirliği ile yeni turistik talepler doğrultusunda Göçebe Turizmi kavramsal olarak incelendiği 

bu çalışmada göçebe yaşayan Türkler ve yaşam tarzları, Anadolu’da göçebe yaşam, göçebe mutfağı 

ve gastronomi turizmi gibi başlıklarla bu kültürün öneminden bahsedilmektedir.  

Akçaözoğlu ve Koday (2019) yaptıkları çalışmada tarım ve hayvancılık ekonomisi bölgenin yeme-

içme alışkanlıklarını oluşturmada etken olduğu savunmaktadır. Bu bağlamda “sebzeler, meyveler, 

turunçgiller, bağlar, zeytin bahçeleri, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar,” sahada bol miktarda 

bulunduğuna işaret ederek Tarım ve hayvancılık esaslı mutfak kültürü, bölgesine has koşullar 

taşımakta olduğunu vurgulamıştır. Bununla birlikte yaşanılan coğrafyanın tarıma elverişli olması o 

bölgeye has mutfak kültürü oluşturmada önemli rol oynadığı görüşü oluşmuştur. 

Kılıç ve Albayrak (2019) çalışmalarında Türklerde gıda ürünleri iki kategoride incelenmiştir. 

Türklerin yiyecek içecekle ile ilgili uyguladıkları yöntemler yetiştirdikleri bitkisel gıdaların ve 

hayvanların üzerinde yoğunlaştığı görülmekte olduğu vurgulanmıştır. 

Grafik 1. Turizm Literatüründe Türk Mutfağını Etkileyen Faktörler Üzerine Yapılmış Araştırma 

Konularının Dağılımı 

 

Literatürde Türk mutfak kültürünü etkileyen faktörleri altı başlık çerisinde incelendiği bu 

çalışmada önemli olduğu düşünülerek yer verilen araştırmaların yüzdelik oranları grafik 1’de 

gösterilmektedir. Bu bağlamda başka toplumların etkisi beş çalışma ile %20’lik dilimde diğer 

başlıklar ise eşit dağılarak %16’lık dilimler olarak görülmektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bugünkü Modern Türk Mutfak kültürü; Asya’dan başlayıp, Selçuklu ve Beylikler zamanını 

izleyerek, Osmanlı Saray Mutfağı ve Cumhuriyet dönemi mutfağı olmak üzere çeşitli tarihsel 

süreçlerden geçmiştir (Toygar, 2001). Bu çalışmada Türk mutfak kültürünü etkileyen faktörler başka 

toplumların etkisi, yemeklerin bölgelere göre farklılık göstermesi, sosyo-ekonomik duruma göre 

farklılaşma, toplu yemek yeme geleneği, Türklerde davranış kalıpları ve tarımsal yapı ve göçebe 

kültürün etki olmak üzere altı başlıkta değerlendirilmiştir. Türk mutfak kültürü literatürü içerisinde 

değişim sürecinde etkili olan bu faktörlere değinen veya ilgili olduğu düşünülen akademik çalışmalar 

ayrıntılı bir şekilde ele alınmaya çalışılmıştır. Türk mutfak kültürünün gelişimi, Türk mutfak 

kültürünü etkileyen faktörler, Türk mutfak kültürünü etkileyen faktörler nezninde değerlendirilen 

çalışmaların amaç ve sonuçları olmak üzere üç başlıkta incelenmiştir. Yapılan çalışmaların amaç ve 

sonuçları incelendiğinde Türklerin Anadolu’ya ayak bastığı ve İslamiyet’i seçmesi gibi faktörler Türk 

mutfak kültüründe yemek araç ve gereçleri, saray tefrişatı, sofra adabı ve yemeklerin sunum estetiği 

gibi birçok değişimi beraberinde getirdiği tespit edilmiştir. Bu değişimlerin genel başlıklar altında 

değerlendirilerek değişim ve gelişim sürecinde etkili olan faktörler değerlendirme kapsamına 

alınmıştır. Genel olarak araştırmaların tümü Türk mutfağını etkileyen faktörleri anlayabilmek, farkına 

varabilmek anlamında aydınlatıcı olduğu söylenebilir ancak yeterli olduğu düşünülmemektedir. 

Gelecekte yapılacak araştırmalarda Türk mutfak kültürünü etkileyen faktörlerin tarihsel süreç 

içerisinde dönemsel olarak incelenmesi ve günümüz ile karşılaştırılması mevcut yazına önemli 

katkılar sunacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda Türk mutfak kültürünü etkileyen faktörlerin daha 

iyi anlaşılması ve unutulmuş değerlerin gelecek nesillere aktarılması sağlanabilecektir. 

KAYNAKÇA 

Abdurrezzak, A. O. (2014). İşlevsel Teori Bağlamında Yemek Kültürünün İletişimsel Yönü. Electronic Turkish 

Studies, 9(11), 1-16. 

Akçaözoğlu, E. Y. ve Koday, S. (2019). Kültürel Coğrafya Bakımından Osmaniye İlinin Mutfak 

Kültürü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 537-552. 

Akın, G., Özkoçak V. ve Gültekin T. (2015). Geçmişten Günümüze Geleneksel Anadolu Mutfak Kültürünün 

Gelişimi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi. (30), 3-52. 

Akkaya, A., Bayrakcı, S. ve Özcan, C. C. (2018). Osmanlı Mutfağının Yemek, Fiyat, Mekân ve Ekonomik 

Bakımdan Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 60-80. 

Argıllı, E. (2005). Elif’in Mutfağından Ağzınıza Layık 400 Tarif. İstanbul, Omega Yayınları. 

Aksoy, M. ve Kazkondu, İ. (2020). Türkiye’de Yiyecek Seçiminin Bölgelere Göre Farklılaşması Variation Of 

Food. Journal Of Tourism and Gastronomy Studies, 8(2), 1306-1333. 



178 
 

Akyürek, S. (2018). Investıgation of Similarities and Differences of Turkish and Spanish Cuisine 

Cultures. Electronic Turkish Studies, 13(2). 

Alyakut, Ö. (2020). Kitle Kültürünün Geleneksel Türk Tatlı Kültürüne Etkisi: İnternet Medyasında Yeni Nesil 

Lokma Tatlısı. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(51), 377-391. 

Baysal, A. (1987). Türk Mutfağının Beslenme ve Sağlık Yönünden Değerlendirilmesi. III. Milletlerarası Türk 

Folklor Kongresi, Ankara. 

Baysal, A. (1993). Türk Yemek Kültüründe Değişmeler, Beslenme ve Sağlık Yönünden Değerlendirme. Türk 

Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayını. 

Beşirli, H. (2010). Yemek, Kültür ve Kimlik. Milli Folklor, 22(87), 159-169. 

Birer, S. (1990). Türk Mutfağının Tarihsel Gelişim Sureci İçerisindeki Değişimi ve Bugünkü 

Durumu. Beslenme ve Diyet Dergisi, 19(2), 251-260. 

Cömert, M., Alabacak, C. H. (2019). Türk Mutfağına Ait Yemeklerin Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Ankara 

İli Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(3), 2123-2143. 

Demir, Ö. (2018). Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Tüketicilerin Yiyecek Tutum ve Davranış Açıklık Ölçeğinin 

Uygulanması Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Balıkesir. 

Demirgül, F. (2018). Çadırdan Saraya Türk Mutfağı. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 

3(1): 108-122. 

Dereli, M. (1989). Ticari Mutfak, Ders Notları-1. Ankara, TURBAN Turizm A.ġ. Genel Müdürlüğü. 

Diker, O., Deniz, T. ve Çetinkaya, A. (2016). History of Turkish Cuisine Culture and the Influence of the 

Balkans. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 21(10): 1-6.  

Doğdubay, M. ve Giritlioğlu, İ. (2011). Mutfak Turizmi. Ed. Necdet Hacıoğlu ve Cevdet Avcıkurt, Turistik 

Ürün Çeşitlendirmesi, Ankara, Nobel Yayıncılık. 

Durlu-Özkaya, F. (2020). Balkan Mutfağı ve Türk Mutfağı Etkileşimleri. Editors/Editörler, 96. 

Düzgün, E., ve Özkaya, F. D. (2015). Mezopotamya’dan Günümüze Mutfak Kültürü (Culinary Culture from 

Mesopotamia to the Present). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(1), 41, 47. 

Fidan, S., ve Özcan, F. (2019). Gastronomi Kenti Gaziantep'te Özel Gün Yemekleri Üzerine Bir 

Araştırma. Journal Of International Social Research, 12(67). 65-80. 

Güldemir, O. (2014). Orta Asya’dan Cumhuriyet Dönemine Türk Mutfağındaki Yemeklerin Değişimi: Yazılı 

Kaynaklar Üzerine Bir Değerlendirme. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (ss. 346-358,). 

Aydın. 

Güler, S. (2010). Türk Mutfak Kültürü ve Yeme İçme Alışkanlıkları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, 26, 24-30.  

Gürsoy, D. (2004), Tarihin Süzgecinde Mutfak Kültürümüz. İstanbul, Oğlak Yayıncılık. 



179 
 

Hatipoğlu, A. ve Batman, O.. (2011). Gastronomi Turizmi Çerçevesinde Aksaray’ın Pazarlanabilir Mutfak 

Değerleri, V. Ulusal Gastronomi Sempozyumu, Antalya. 

Kafesoğlu, İ. (1991). Türk Milli Kültürü. İstanbul, Ötüken.  

Kızıldemir, Ö., Öztürk, E. ve Sarıışık, M. (2014). Türk Mutfak Kültürünün Tarihsel Gelişiminde Yaşanan 

Değişimler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(3): 191-210. 

Koca, N. ve Yazıcı, H. (2014). Coğrafi Faktörlerin Türkiye Ekmek Kültürü Üzerindeki Etkileri. Electronic 

Turkish Studies, 9(8), 35-45. 

Közleme, O. (2012). Türk Mutfak Kültürü ve Din. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Maviş, F. (2003). Endüstriyel Yiyecek Üretimi. Ankara, Detay Yayıncılık. 

Nuhoğlu, F. (2005). Türk Mutfağından Yedi Renk. İstanbul, Pozitif Yayıncılık. 

Önçel, S. (2015). Türk Mutfağı ve Geleceğine İlişkin Değerlendirmeler. Journal of Tourism and Gastronomy 

Studies, 3(4), 33- 44. 

Sabbağ, Ç. ve Yarullina Yıldırım, R. (2017). Anadolu ve Kazan Tatar Türk Geleneklerinde Yeme İçme 

Kültürünün Yeri. Journal Of International Social Research, 10(51), 1344-1355. 

Sağır, A. (2012). Bir Yemek Sosyolojisi Denemesi Örneği Olarak Tokat Mutfağı. Electronic Turkish 

Studies, 7(4), 2675-2695. 

Samancı, Ö. ve Croxford, S. (2006). XIX. Yüzyıl İstanbul Mutfağı, İstanbul, Medyatik Yayınları 

Samancı, Ö. (2016). Cumhuriyet Döneminde Türk Mutfak Kültürü. İçinde: Türk Mutfak Kültürü (ss. 86-106), 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları.  

Solmaz, Y. ve Dülger-Altıner, D. (2018). Türk Mutfak Kültürü ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Bir 

Değerlendirme. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(3), 108-124. 

Sormaz, Ü., Onur, N. ve Güneş, H. F. ve Nizamlıoğlu, H. F. (2019). Türk Mutfağı Geleneksel Ürünlerinde 

Yöresel Farklılıklar: Tarhana Örneği. Aydın Gastronomy, 3(1), 1-9. 

Şengül, S. ve Türkay, O. (2017). Türkiye'nin Yöresel Mutfakları. Ankara, Detay Yayıncılık. 

Şimşek, N., Soylu, A. G. ve Durlu-Özkaya, F. (2020). Osmanlı İmparatorluğu’ndan İtibaren Anadolu ve Arap 

Yarımadası’nın Mutfak Etkileşimleri. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(3), 496-508. 

Tezcan, M. (1993). Yemeklerin Toplumsal Fonksiyonları. İçinde Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar,  

Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları. 

Tezcan, M. (1997). Yemek Kültürü Üzerine Dinsel Etkiler. İçindeTürk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 

(ss. 139-146), Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları. 

Togan, V. Z. (1981). Umumi Türk Tarihine Giriş. İstanbul, Enderun Kitabevi 

Toygar, K. (2001). Türk Mutfağı Hakkında Genel Bilgiler. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar. 



180 
 

Üner, E. H. (2014). Her Şey Dahil Sistemde Türkiye Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. 

Yüksek Lisans Tezi. Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Yerasimos, M. (2005). 500 Yıllık Osmanlı Mutfağı. İstanbul, Boyut Yayın Grubu. 

Yozcu, S. ve Demirkol, Ş. (2019). Göçebe Turizmi ve Göçebe Kültürünün Turizm Potansiyelinin 

Değerlendirmesi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 62-77. 

Yüncü, H. (2010). Sürdürülebilir Turizm Açısından Gastronomi Turizmi ve Perşembe Yaylası. İçinde Şengel, 

S. (Ed.) 10. Aybastı-Kabataş Kurultayı: Yerel Değerler ve Yayla Turizmi (ss. 28-34). Detay Yayıncılık, Ankara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

YER HİZMETLERİNDE YAŞANILAN SORUNLAR 

Selin KOCA1, Prof. Dr. Orhan BATMAN2 

Özet 

Havacılık sektörü dünya ekonomisi içerisinde sürekli gelişim, değişim, süreklilik gösteren ve yayılan 

bir sektördür.  Sektörün sürekli değişim ve gelişim göstermesi avantaj sağlarken birçok problemi de 

beraberinde getirmektedir. Problemlerin birçok sebebi olması nedeni ile turistlerin ülkemizi tercih 

etme boyutlarında düşüşe neden olmamaktadır. Turistlerin ülkemize gelebilmeleri için tercih ettikleri 

zaman, hız, konfor, güvenlik gibi birçok açıdan kolaylık sağlayan ulaşım araçlarının başında 

gelmektedir. Bununla birlikte çalışan kişilerin, yolcuların, havayolu işletmelerinin, dış etmenlerin bu 

sektörde yarattığı belli başlı sorunlarda meydana getirmektedir. Bu çalışmada yer hizmetlerinde 

yaşanan sorunların ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca sivil havacılığın tarihi, tarihsel gelişimi 

ile birlikte havacılıktaki mevcut durum üzerinde durulmuştur. Nicel olarak kurgulanan bu çalışmanın 

veri toplamasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini özel sektörde yer 

alan bir havayolu işletmesinin yer hizmetlerinde çalışan 100 kişiden oluşmaktadır. Araştırma 

sonuçlarına göre, karşılaşılan ya da yaşanılan problemlerin tek bir kişi ya da nesneye bağlı olmadığı 

birçok sebebin bir araya gelerek sorunların problem haline geldiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler-Havacılık, Yer Hizmetleri, Dış Etmenler. 

 

PROBLEMS IN GROUND HANDLING 

Abstract 

The aviation sector is a sector that constantly develops, changes, continuity and spreads in the world 

economy. While the sector change and development provides many adventages it also bring the 

problems. Because the problems have many reasons it doesn’t cause a decrease in the tourists 

preferences of our country. It is one of the transportation vehicles that provide convenience in many 

aspects such as comfort, safety, and time preferred by tourists to come to our country. On the other 

hand, there are certain problems created by employees, passengers, airline companies and external 

factors in this sector. In this study, it is aimed to reveal the problems experienced in ground handling 

services. Also; history and historical development of civil aviation together with the current situation 

in aviation has been emphasized. The questionnaire technique was used in the data collection of this 

quantitative study. The sample of the study consists of 100 people working in the ground handling 

services of an airline company in the private sector. According to the results of the research, it was 

determined that the problems encountered or experienced were not related to a single person or 

object, and many reasons came together and the problems became problems. 
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Keywords-Aviation, Ground Services, External Factor. 

1. GİRİŞ 

Yük ve yolcu taşımaya yönelik birbirine bağlı faaliyetlerin ve birimlerin oluşturduğu bir sistem 

olan havayolu ulaşım sektörü; havayolu ulaşımı, havaalanı yapımı, hava trafik kontrol hizmetleri, yer 

hizmetleri, ikram servisleri, bakım gibi ilgili altyapı ve üstyapı birimleriyle bu faaliyetlerin 

uluslararası standartlara göre denetimini kapsamaktadır. Yirminci yüzyılda teknolojide yapılan 

değişim ve gelişmelerle havayolu sektöründe çok hızlı bir büyüme yaşamıştır.  

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hızla gelişim gösteren havacılık sektörü kısa sürede teknolojiyle 

birlikte büyümekte olup ulaştırma sektöründe öncülük etmeye başlamıştır. Özellikle hız faktörü 

sayesinde yolcu ve bununla birlikte kargo taşımacılığı önemli bir ilerleme kaydetmiştir.  

Bir yanda havayolu işletmelerinin faaliyetleri, yönetimi, hizmet kalitesi ve kapsamı üzerinde 

büyük etkisi olan geniş kapasiteli, yakıt tasarrufu sağlayan, düşük gürültü ve emisyon seviyelerine 

sahip uçakların geliştirilmesi, diğer yanda serbestleşme, özelleştirme, sektörün daha ticari bir yapıya 

dönüştürülmesi ve iş birliklerinin oluşması, sektörün yapısını değiştirmiş ve sektörü tüketicilerin 

hakim olduğu bir pazara dönüştürmüştür (DPT, 2001: 2). 

Teknolojinin sürekli değişim ve gelişim göstermesi, internet kullanımının artması bununla beraber 

seyahat kolaylığı ülkeye gelen turistlerin zaman, konfor, ekonomik, rahatlık açısından havayolunu 

tercih etmelerini kaçınılmaz hale gelmektedir. Havacılık sektörü değişim ve gelişim göstermesine 

rağmen insan gücüne dayanan faaliyetlerin fazla olması hataları beraberinde getirmektedir. 

Çalışanların işyerindeki geçirdikleri sürelerin fazla olması, gelen yolcuların bilinçsiz olması, 

yoğunluğun fazla olması, dış etmenler gibi birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşan az gibi 

görünen ama sektörde en ufak hatanın bile büyük sonuçlar doğurması dikkat ve tedbirin önemini 

vurgulamaktadır. 

Bu çalışmanın temel amacı; havacılık sektöründe yer hizmetlerinde oluşan problemleri açıklamak 

olarak belirlenmiştir. Havacılık sektöründe yer hizmetleri faaliyetleri ile problemler sentez edilerek 

çalışmanın öncelikli amacı ortaya konmuştur. Türkiye’de ve dünyada mevcut durum hakkında bilgi 

aktarılması çalışmanın öne çıkan bir diğer amaçlarındandır. Bu konuda çalışma hazırlanması 

havacılık sektörü ve yer hizmetleri ile ilişkili literatüre katkı sağlaması hedeflenmektedir. Benzer 

konuda çalışma sunacak araştırmacılara fayda sağlaması, gerekli bilgi edinebilmeleri olası katkılardan 

sayılabilmektedir. 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

2.1.  Havacılık Kavramı  

Ulaştırma sektörünün önemli bir alt sektörü olan havayolu ulaştırma sektörü; faaliyet konusu, 

faaliyetleri yürüten kurum ve kuruluşlar, kullanılan ileri teknoloji ürünü araçlar ve donanım, özel 
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altyapı ve haberleşme sistemleri, nitelikli insan gücü, hizmet veren insanlar, ulusal ve uluslararası 

özelliğe sahip düzenlemeler ve mevzuat konularının oluşturduğu önemli bir alt sistemdir. 

Havacılık sektörü, geçmişten günümüze devamlı ve hızlı gelişim gösteren bir sektör olmuştur. 

Gelişim sadece hava araçları yönüyle değil, hava ulaştırma sektörünün en önemli unsuru olan 

havaalanlarında da kendini göstermiştir (Kesikbaş, 2006:5) 

Havacılık sektörü; bakım ve eğitim hizmetleri, yer hizmetleri, havayolu, hava taksi gibi alanlarda 

hizmet veren işletmelerin meydana getirdiği bir sektördür (Yazgan ve Yiğit, 2013: 425). Talebin 

artması ve gelişen teknoloji ile birlikte havacılık sektörü gerek dünyada gerek Türkiye’de hızla 

gelişim göstermektedir. 

2.2. Hava Ulaşımının Mevcut Durumu 

Dünyada bugün 40.000’e yakın sivil hava meydanı bulunmakta ve bu meydanların yaklaşık 1.000 

kadarı uluslararası uçak trafiğine hizmet etmektedir. 1.200 adet tarifeli taşımacılık yapan havayolu 

şirketi ve 380.000 sivil hava taşıtının kayıtlı bulunduğu endrüstride 45.000 adet hava taşıtı ticari 

amaçla kullanılmaktadır (www.icao.int; www.iata.org) 

İlk ticari havayolu seferleri 1919 yılında Fransa’da başlamış, daha sonra 1926 yılında ABD’de 

gerçekleşmiştir. Düzenli seferler ise II. Dünya Savaşı sonrasında başlamıştır. Günümüzde ise 

havayolu ulaşımı teknolojik gelişmeye, küreselleşme sürecinde üretim ve tüketimin uluslararası 

nitelik kazanmasına paralel olarak ulaştırma sistemleri arasında kullanımı giderek yaygınlaşan bir 

sistem haline gelmiştir. Terminaller arası uzun mesafeleri sahip olduğu üstün hız özelliği ile kısa 

sürede aşma imkânı veren havayolu ulaştırması genelde küçük boyutlardaki değerli paketlenmiş ticari 

malların taşınmasında, uzun mesafeleri hızlı, konforlu ve güvenli şekilde aşmak isteyen yolcuların 

taşınmasında etkili bir sistemdir.  

Türkiye’de havayolu ulaşımın tarihsel seyri, dünya genel eğilimine paralel olarak şekillenmiş 

bulunmaktadır. Osmanlı Devleti’nin 1911-1912 Trablusgarp Savaşı’nda İtalyanların hava saldırısına 

uğraması, askeri havacılık konusunda çalışmaların başlatılmasına zemin hazırlamıştır. Böylece ilk 

havacılık çalışmaları, 1912 yılında, bugünkü Atatürk Havaalanı’nın hemen yakınındaki Sefaköy'de, 

iki hangar ve küçük bir meydandan oluşan tesiste başlamıştır (TÜSİAD, 2007: 170). 

Cumhuriyetin ilanından sonra 1925 yılında “Türk Tayyare Cemiyeti”nin kurulmasıyla Türkiye’de 

sivil havacılığın kurumsal temelleri atılmıştır (Ulaştırma Bakanlığı, 2009: 17). 1933 yılında, Milli 

Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan ve Türkiye’de sivil hava yolları kurma ve taşıma yapmak 

üzere görevlendirilen “Hava Yolları Devlet İşletmesi”nin kurulması (THY, 2011), fiili olarak sivil 

taşımacılığın başlamasına olanak tanımıştır. Bu dönemde, daha önce askeri ihtiyaçlar için alınmış 

olan uçaklar, yolcu ve yük taşımaya elverişli hale getirilmiş ve Türkiye’nin belli başlı şehirleri 

arasında hava ulaşımı sağlanmaya başlanmıştır (DHMİ, 2009: 16). Belirtilen yıl “Türk Hava 

http://www.iata.org/
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Postaları” adıyla ve 5 uçaklık küçük bir filoyla ilk sivil hava taşımacılığı başlatılmıştır (Ulaştırma 

Bakanlığı, 2009: 17). 

Bütün olarak değerlendirildiğinde Türkiye’de ekonomik gelişmelere bağlı olarak gelir düzeyinin 

artmasının etkisiyle oluşan talep sonucunda havayolu ulaşımı ancak 1980’lerden sonra gelişmeye 

başlamıştır. 1990’larda devam eden gelişme 2000 sonrasında havayolu ulaşımına verilen önem ile 

hızlanmıştır. 

2.3.  Havacılık Sektöründe Yer Hizmetleri Kavramı ve Yer Hizmetlerinde Yaşanılan Sorunlar 

Havaalanlarında Yer Hizmetleri kavramı bir havaalanında uçağın inişinden kalkışına kadar yerde 

aldığı tüm hizmetleri ifade eder. Uçuş yapacak yolcu uçağı için terminal içerisinde yolcu trafik 

hizmetlerini, kargo uçağı için antrepodaki paletleme işlemlerini, iniş yapmış ve uçuşa hazırlanan 

yolcu uçağı için yükleme, boşaltma, ikram ve teknik hizmetlerini kapsamaktadır. Yer hizmetlerinde 

yaşanılan sorunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. 

2.3.1. Havayolu İşletmelerinden Kaynaklanan Sorunlar 

Sivil havacılık sektörünün düzenli ve emniyetli bir şekilde işlemesinden sorumlu olan SHGM 

5431 sayılı yasayla yeniden yapılandırılarak, Ulaştırma Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliği haiz ve 

özel bütçeli bir kurum haline dönüştürülmüş ve özerk yapıya sahip olmuştur. İnsan kaynakları 

yönünden yetersiz bir durumda bulunan yapıyı güçlendirmek amacıyla da yönetmelik düzenlenmiştir. 

Ancak, ilgili düzenlemelerle hedeflenenler fiili olarak uygulamaya geçirilememiştir. Bu gerçek 

SHGM tarafından “Uzman, teknik ve idari personel sayısındaki yetersizlik, kariyer planlamasının 

bulunmaması, birimler arası ve birimler dışı iletişim ile tanıtım ve koordinasyon yetersizliği” (SHGM, 

2007) gibi ifadelerle açıklanmaktadır.  

Kalifiye personel yetersizliği, uçuş emniyetinin devamlılığını sağlama açısından hayati öneme 

sahip olan denetimlerin yapılmasını da zaman zaman aksatmaktadır. Bu sebepler dolayısıyla 

Türkiye’nin idari kapasite açısından AB standartlarının altında olduğu görülmektedir. Bilgisayarlı 

Rezervasyon Sistemlerinin kullanılmaya başlanması ile insan faktörü oldukça önemli bir hale geldi. 

Buradan da anlaşılacağı gibi havayolu taşımacılığından kaynaklanan sorunların temelinde;  

 Personel sayısındaki yetersizlik,   

 İletişim ve tanıtım yetersizliği, 

 Geçici görevle gelen personelin uyum sağlayamaması, 

 Uçuş emniyetinin zaman zaman aksaması, 

 Bağlantılı uçuşlarda yaşanan aksaklıklar. 
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Havayolu işletmeleri araç kiralama, seyahat acenteleri gibi bir sürü bağlantılı olduğu küçük 

sektörlerde bulunmaktadır. Bunlardan kaynaklanan sorunların hepsi havayolu işletmeciliği kapsamı 

altında ele alınmaktadır. 

2.3.2. Personelden Kaynaklanan Sorunlar 

Havayolu işletmelerinin yer hizmetleri bölümünde bir sürü farklı departman olup bu 

departmanlara kısaca bakacak olursak;  

Temsil: Gerektiğinde havayolu şirketinin faaliyetlerini temsil etmek, bu faaliyetlerin maliyetini 

daha sonra havayolu şirketinden tahsil etmek üzere ödemek, yerel otoritelerle iş birliği yapmak ve 

havayolu şirketinin faaliyetlerini ilgili tüm birimlere bildirmek gibi hizmetleri kapsamaktadır 

(Güngör, 2013: 42) 

Yük Kontrolü ve Haberleşme: Yer hizmetleri tarafından taşınan eşya ya da yükün kontrol edilmesi, 

gerekli evrakların hazırlanması ve yükle ilgili oluşacak sorunlar veya aksaklıklara çözüm 

bulmaktadırlar.  

Yolcu (Bagaj) Trafik:  

 Taşıyıcının uçağı ve kara taşıt araçlarının kalkış veya varış saatinden yolcuları bilgi sahibi etmek,  

 Gelen geceleyecek, aktarmalı ve transit yolcularla bunların bagajları için gerekli hazırlıkları 

yapmak ve havaalanında mevcut hizmetlerden yolcuları haberdar etmek. 

 Yolcu ve bagaj işlemlerinde görülen aksaklıkları taşıyıcıya rapor etmek. 

 Kalkış periyodunda karşılıklı anlaşmaya varıldığı gibi, yer hizmeti şirketine sorumluluk 

yüklemeksizin, uçuşlarla ilgili olarak seyahat belgelerini (pasaport, vize, aşı belgesi ve diğer 

belgeleri) kontrol etmek. 

 Varış periyodunda gelen yolcuları kontrol noktalarından geçirerek terminal çıkışına 

yönlendirmek. 

 Bagajlarla, bagaj ayırım sahasında, ilgilenmek 

Kargo ve Posta: Karşılıklı anlaşmaya göre, genel kargo, özelliği olan sevkiyatlar, özel nitelikli 

ürünlerin kargoları, karşılıklı anlaşmaya göre belli bir zaman içinde kargonun depolanması, 

çalınmaya veya hasara karşı uygun önlemler almak için uygun depo ve hizmet kolaylıkları sağlamak 

ve düzenlemektir. 

Ramp: Ramp işlemleri hava aracının kalkış ve inişinde alana, körüğe yanaştırılması, park etmiş 

araçların push-back araçlarıyla itme ve çekme işlemleri, merdivene körüğün yanaştırılması, yolcu 

kapılarının açtırılması, ambar kapılarının açtırılarak bagaj ve kargonun yükleme ve boşaltma 

işlemlerinin yapılması, hava araçlarına gerekli her türlü ısıtıcı, soğutucu, güç kaynağı, koruyucu 
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araçların ve cihazların temini, hava araçlarının iç ve dış temizliğinin yapılması gibi hizmetleri kapsar. 

(Güngör, 2013: 42) 

Uçak Hat Bakım: Uçak hat bakım işlemleri; hava aracının teknik bakımının ve kontrolünün 

yapılması, yakıt yükleme ve boşaltma, yağ değiştirme gibi işlemlerin yapılmasını ve kontrol 

sonucunun yetkili birime raporlanmasını kapsar. (Güngör, 2013: 42) 

Uçuş Operasyon: Uçuş operasyon hizmetleri kapsamında, uçuş programlarının hazırlanması, uçuş 

öncesi hazırlıklar, özel ulaşım olanaklarının hazırlanması, yol gösterme ve uçuşla ilgili bilgilendirme, 

uçuştan önce uçuş güzergâhındaki ve yedek havaalanlarındaki meteorolojik raporların incelenmesi ve 

uçuş planının izlenmesi gibi hizmetler yer almaktadır. (Güngör, 2013: 42) 

Ulaşım: Havacılık sektöründe yer hizmetleri kapsamında ulaşım ifadesi havaalanları ile şehir 

terminalleri arasında düzenli yolcu taşımacılığı, havaalanlarında otopark işletmeciliği gibi hizmetleri 

kapsamaktadır. (Güngör, 2013: 42)  

İkram Servis: Havaalanı sınırları içinde yiyecek-içecek gereksinimini karşılayacak lokanta, büfe 

gibi tesislerin işletilmesi, hava aracında ikram edilecek malzemenin planlanması, taşınması ve 

yerleştirilmesi, ikram hizmetinin yönetimi ve koordinasyonu gibi faaliyetleri kapsamaktadır. 

(Güngör, 2013: 42) 

Personelden kaynaklanan sorunları özetlersek; 

 Havayolu taşımacılığında olduğu gibi personel yetersizliği, 

 Niteliksiz personel alımı, 

 İş gücü fazla olan departmanlarda çalışanların vardiya problemleri, 

 Eğitimsiz personel çalıştırılması, 

 Personelin yabancı dil sıkıntıları, 

 Personele verilen eğitimlerin yetersiz olması, 

 Yoğun departmanlara diğer departmanlardan personel takviyesi yapılması halinde personelin 

uyum sağlayamaması 

2.3.3. Yolculardan Kaynaklanan Sorunlar 

Yolcular ne gibi haklara sahip olduklarını uçuş süresi başlamadan, bilet alındığından itibaren 

kuralları okumalı bunlarla ilgili bilgi sahibi olmalıdır. Yolcunun herhangi bir hastalığı varsa bununla 

ilgili prosedürleri bilmeli, buna göre hareket etmeli ve uçuştan önce bunu belirtmelidir.  

Söz konusu havacılık olduğunda zaman yönetimi diğer sektörlerde olduğundan çok daha fazla 

özen gösterilmelidir. Bu durumun temel nedeni, uçuşu gerçekleştirmek için birbirinden bağımsız pek 

çok bileşenin olması ve aynı bileşenlerin uyum içerisinde çalışmak mecburiyetinde oluşudur. Süreç 
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boyunca hem uçuşu gerçekleştiren hava yolu taşıyıcısının hem de havayolu yolcusunun zaman 

yönetimi açısından taşıdığı birtakım sorumluluklar bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere bilet yolcu ile hava yolu şirketi arasında yapılan bir sözleşme niteliği taşır. Bu 

sözleşme kapsamında; uçuşu icra eden hava yolu işletmesinin planlanan hareket saatinde uçuşu 

gerçekleştirmesi beklenir. Fakat, uçuşun sağlıklı biçimde gerçekleştirilebilmesi hava durumu, teknik 

bakım, temizlik, catering, güvenlik gibi pek çok unsurun bir arada işletilmesi koşuluna bağlı 

olduğundan; planlanan saatlerde aksamalar yaşandığı görülür. Bunun yanı sıra hava yolu müşterisi de 

uçuş saatine riayet edeceğini taahhüt eder ve aksi bir durumda sorumluluğun kendisinde olduğunu 

onaylar. Her iki tarafın da birbirlerine karşı olan sorumlulukları Türkiye’de ”Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü” tarafından 03.12.2011 tarihinde ” Hava Yolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair 

Yönetmelik ( SHY-Yolcu ) ” ismiyle yayınlanmış olan metin kapsamında yer almaktadır. 

2.3.4. Dış Etkenlerden Kaynaklanan Sorunlar 

Havacılık faaliyetlerinde büyük öneme sahip emniyet kavramı; “hata ve ihlallerden kaçınarak 

kural koyucuların düzenlemeleri ile uyum içinde kazalardan, ciddi olaylardan, tehlikelerden, kötü bir 

sonuca neden olan veya olabilecek etkenlerden uzak ya da muaf olma durumu” olarak 

tanımlanmaktadır. 

Risklerin bertaraf edilmesi için tüm tedbirler alınmaya çalışılsa da içinde ”insan” olan bir sistemin 

tehlikelerden ve operasyonel hatalardan tamamen arındırılması mümkün değildir. Esas olan sistem 

içerisindeki risklerin kontrol edilmesi ve yönetilmesi suretiyle risk seviyesinin makul düzeyde 

tutulmasıdır. Makul düzeydeki risklerin bulunduğu bir sistem “emniyetli” olarak kabul edilmektedir.    

Tehlike; “personelin yaralanması, donanım veya yapıların hasar görmesi, malzeme kaybı veya 

belirli bir işlevin gerçekleştirilmesi becerisinin azalmasına neden olma potansiyeline sahip bir koşul 

veya nesne” olarak tanımlanabilir. Tehlikeler havacılık sisteminin bulunduğu doğal ortamın ayrılmaz 

parçalarıdır.  

Genel olarak risk, “istenmeyen bir olayın gerçekleşme olasılığıdır”. Havacılık kuruluşları için risk 

yönetimi, her tür konuda istenmeyen olayların gerçekleşme olasılığını kabul edilebilir seviyelerde 

tutmak ve bu durumu yönetmektir. Emniyet riski, öngörülebilir en kötü durumu referans alarak, bir 

tehlikenin sonuçlarının tahmin edilen olasılık ve şiddeti bakımından değerlendirilmesidir. Emniyet 

riski yönetimi ise, havacılık kuruluşunun bulunduğu faaliyet çevresinde yalnızca emniyetle bağlantılı 

risklerin yönetimidir. 

 

 

 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15549&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Havayolu%20ile%20Seyahat%20Eden%20Yolcular%C4%B1n%20Haklar%C4%B1na%20Dair
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15549&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Havayolu%20ile%20Seyahat%20Eden%20Yolcular%C4%B1n%20Haklar%C4%B1na%20Dair
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Şekil 1. Emniyet Riski Yönetimi 

 

Yukarıdaki şekilde emniyet riski yönetiminde kabul edilebilir ve edilemez türdeki risklerin alanları 

belirtilmiştir. Şekildeki üçgenin ters biçimde durması, havacılık kuruluşlarının karşı karşıya olduğu 

tehlikelerin sonuçlarının getirdiği emniyet risklerinin çoğunluğunun kabul edilemez riskler alanına 

ait olarak değerlendirildiğini göstermektedir. Şeklin alt kısmı ise tehlikelerin sonuçlarının getirdiği 

emniyet risklerinin daha küçük kısmının kabul edilebilir seviyedeki riskler (ALOR = Allowable Level 

of Risk) olarak değerlendirildiğini ifade etmektedir. 

Tablo 1. Emniyet Riski Olasılık Tablosu 

 

Yukarıda, yaygın olarak kullanılan emniyet riski olasılıkları tablosu yer almaktadır. Tablo 1, 

faaliyet çevresinde bulunan tehlikelerin sonuçlarının ortaya çıkma olasılığını gösteren kategorileri ve 

her bir kategoriye atanan değeri belirtmektedir. Tüm havacılık kuruluşları kendi yapılarına göre bu 

tabloyu daha detaylı ve fonksiyonel hale getirmelidir.  

Havacılık kuruluşlarının çevrelerinde bulunan emniyet risklerini kabul edilebilir alanda tutabilmek 

için ya tehlikenin sonuçlarının hasar verme olasılığını düşürmesi ya da bu mümkün değilse ilgili 

faaliyeti iptal etmesi gerekmektedir. Havacılık kuruluşları, emniyet risklerini değerlendirip 

olasılıkları belirledikten sonra tehlikelerin sonuçlarının şiddetlerini değerlendirmelidir. 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

Bu çalışmada yer hizmetlerinde yaşanan sorunların ortaya konulması amaçlanmıştır. Nicel olarak 

kurgulanan bu çalışmanın veri toplamasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın 
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örneklemini özel sektörde yer alan bir havayolu işletmesinin yer hizmetlerinde çalışan 100 kişiden 

oluşmaktadır.  

Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde sorunlar ele alınmış 5’li likert tipi 

dereceleme kullanılmış ve katılımcılardan ölçekte yer alan ifadelere, (1) Kesinlikle katılmıyorum, (2) 

Katılmıyorum, (3) Ne katılıyorum ne katılmıyorum, (4) Katılıyorum ve (5) Kesinlikle katılıyorum 

derecelerini kullanarak yanıt vermeleri istenmiştir. İkinci bölümünde ise; katılımcıların demografik 

özelliklerine yer verilmiştir. Veriler betimsel analizlere tabi tutularak frekans dağılımları ile tablolar 

halinde gösterilerek yorumlanmıştır. 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Örneklemin demografik özelliklerine göre dağılımı Tablo 2’de görülebilir. 

Tablo 2. Cinsiyet, Yaş ve Eğitim Durumuna Göre Yüzdelik Dilimler 

CİNSİYET Kişi Sayısı Yüzdelik Dilim Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Erkek 53 53.0 53.0 53.0 

Kadın 47 47.0 47.0 100.0 

TOPLAM   100.0  

YAŞ     

20-24 9 9.0 9.0 9.0 

25-28 29 29.0 29.0 38.0 

29-32 18 18.0 18.0 56.0 

33+ 44 44.0 44.0 100.0 

TOPLAM 100  100.0  

EĞİTİM 

DURUMU 

    

Lisans 72 72.0 72.0 72.0 

Yüksek Lisans 24 24.0 24.0 96.0 

Doktora 4 4.0 4.0 100.0 

TOPLAM 100 100.0 100.0  

Tablo 3. En Çok Havayolu Taşımacılığını Tercih Edilmesi Durumu 

 
Kişi Sayısı Yüzdelik Dilim Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

13 13.0 13.0 13.0 

Katılmıyorum 39 39.0 39.0 52.0 

Ne Katılıyorum 

Ne Katılmıyorum 

21 21.0 21.0 73.0 

Katılıyorum 20 20.0 20.0 93.0 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

7 7.0 7.0 100.0 

TOPLAM 100 100.0 100.0  
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Tablo 4. En Güvenli Seyahat Aracının Uçak Olması 

 Kişi Sayısı Yüzdelik Dilim Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

5 5.0 5.0 5.0 

Katılmıyorum 19 19.0 19.0 24.0 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 

16 16.0 16.0 40.0 

Katılıyorum 33 33.0 33.0 73.0 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

27 27.0 27.0 100.0 

TOPLAM 100 100.0 100.0  

Tablo 5. Havaalanı Yer Hizmetlerinde Kaynaklanan Sorunların Tamamı Personel ile Alakalı Olma 

Durumu 

 Kişi Sayısı Yüzdelik Dilim Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

5 5.0 5.0 5.0 

Katılmıyorum 40 40.0 40.0 45.0 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 

39 39.0 39.0 84.0 

Katılıyorum 12 12.0 12.0 96.0 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

4 4.0 4.0 100.0 

TOPLAM 100 100.0 100.0  

Tablo 5 ve Tablo 6’da personel ve havayolu işletmelerinden kaynaklı olması durumu çekimser 

oran fazla olsa da sadece personel ya da şirkete yüklemek doğru değildir. En küçük hataların havacılık 

sektöründe büyük maliyetlere yol açması personel ve şirketlerin çok daha dikkat ve temkinle hareket 

etmesi gerektiğini gözler önüne sermektedir. 

Tablo 6. Havaalanı Yer Hizmetlerinde Kaynaklanan Sorunların Tamamının Havayolu İşletmeleri ile 

Alakalı Olma Durumu 

 Kişi Sayısı Yüzdelik Dilim Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

3 3.0 3.0 3.0 

Katılmıyorum 24 24.0 24.0 27.0 

Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 

58 58.0 58.0 88.0 

Katılıyorum 13 13.0 13.0 98.0 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

2 2.0 2.0 100.0 

TOPLAM 100 100.0 100.0  

Tablo 7’de hatanın dış etmenlere bağlanması çekimser oran ile katılmama durumu fazlalık 

gösterirken dış etmenlerin payı risklerle beraber ele alındığında varlığını göstermektedir. Dış etkenler 
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kişilerin elinde olan bir şey olmayıp sadece güvenlik, emniyet önlemleriyle minimuma indirilebilir. 

Tablo 7. Havaalanı Yer Hizmetlerinde Kaynaklanan Sorunların Tamamının Dış Etkenlerden 

Kaynaklanma Durumu 

 Kişi Sayısı Yüzdelik Dilim Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

8 8.0 8.0 8.0 

Katılmıyorum 41 41.0 41.0 49.0 

Ne Katılıyorum 

Ne Katılmıyorum 

38 38.0 38.0 87.0 

Katılıyorum 11 11.0 11.0 98.0 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

2 2.0 2.0 100.0 

TOPLAM 100 100.0 100.0  

Tablo 8’de elde edilen bulgular neticesinde seyahat edenlerin birçoğu hatayı kendinde 

görmeyeceği gibi anket sonuçları da bunu doğrular nitelikte olup yolculardan kaynaklanmadığı 

sonucu çıkmaktadır. Yolculardan kaynaklı sorunlara müdahale şansının olmaması hatanın 

büyümesine neden olmaktadır. 

Tablo 8. Havacılık Yer Hizmetlerinde Yaşanan Sorunların Tamamının Yolcular İle Alakalı Olma 

Durumu 

 Kişi Sayısı Yüzdelik Dilim Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

16 16.0 16.0 16.0 

Katılmıyorum 47 47.0 47.0 63.0 

Ne Katılıyorum 

Ne Katılmıyorum 

32 32.0 32.0 95.0 

Katılıyorum 4 4.0 4.0 99.0 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

1 1.0 1.0 100.0 

TOPLAM 100 100.0 100.0  

Tablo 9’da herkesin bir payı olma durumu %80 oranında katılma payı olduğunu göstermekte ve 

doğruluğunu ispatlar niteliktedir. Edinilen bulgulardan hareketle hatayı ya da problemi tek kişiye, 

kuruma, sebebe bağlamak mümkün değildir. 

Tablo 9. Havacılık Yer Hizmetlerinden Kaynaklanan Sorunlarda Herkesin Bir Payının Olma Durumu 

 Kişi Sayısı Yüzdelik Dilim Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

2 2.0 2.0 2.0 
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Katılmıyorum 4 4.0 4.0 6.0 

Ne Katılıyorum 

Ne Katılmıyorum 

13 13.0 13.0 19.0 

Katılıyorum 52 52.0 52.0 71.0 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

29 29.0 29.0 100.0 

TOPLAM 100 100.0 100.0  

Havacılık sektöründe yer hizmetleri uçuşa kadar hatta uçuştan sonra bile devamlılık sağlayan bir 

departman olarak öne çıkmaktadır. Sürekli devamlılık sağlaması insan gücüne duyulan ihtiyaç, 

yolculardan kaynaklı olası birçok problem meydana gelebilmektedir. Nitekim yapılan anketlerde elde 

edilen bulgular bunları kanıtlar niteliktedir. 

Yaşanılan problemlerin en öne çıkan niteliği; insan kaynaklı olması bunun yanında hata payının 

minimuma düşürülmesi gerekirken dış etmenlerinde etkisiyle mümkün olmamaktadır. Yapılan 

araştırma bunu destekler niteliktedir.  

Risklerin bertaraf edilmesi için tüm tedbirler alınmaya çalışılsa da içinde ”insan” olan bir sistemin 

tehlikelerden ve operasyonel hatalardan tamamen arındırılması mümkün değildir. Bu görüş yapılan 

araştırmada insani faktörlerin oldukça etkili olduğu ama bu risklerin en aza indirgenerek yapılması 

gerektiğini belirtmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Havacılık sektörü; yaşanabilecek politik, ekonomik, şu an içinde bulunduğumuz salgın gibi 

olaylara oldukça hassastır. Bu nedenle gerekli özen gösterilmeli, buna göre yol haritaları çizilmelidir. 

Bu problemlerin yani; insan ya da dış etmelerden kaynaklanan problemlerin tekrarlanmaması ya da 

en aza indirilmesi için havayolu şirketleri tedbirlerini çok daha dikkatli almalıdır.  

Bu çalışmada havayolu ulaştırma sektöründe yaşanılan sorunların kaynakları ile alakalı bulgular 

elde edilmiştir. Bu bulgular ile sorun kaynaklarının tek bir kişi, kurum ya da olaya bağlanmadığı 

sonucu çıkmaktadır. Bu çalışmada konunun başlığını taşıyan havacılık yer hizmetlerinde yaşanılan 

sorunlar değerlendirilmiştir. Yaşanılan sorunların personelden, havayolu işletmelerinden, yolculardan 

ya da dış etkenlerden kaynaklanmasının nedenleri buna bağlı olarak çıkan sonuçları anketlerle 

gözlemleyerek yorumlanmıştır.  

Bulgular sonucunda havayolunun güvenli olduğu sonucu çıkmaktadır. Sorunların tek bir bünye 

altında toplanmadığı yüzdelerin, herkesin bir payının olduğunun yüksek yüzdelerle gösterildiği 

gözlenmektedir.  

Tespit edilen sorunlara yönelik şu önerilerde bulunulabilir: 

 Teknolojinin gelişmesiyle havayoluna olan talebin artması doğrultusuyla paralel olarak 

insanların daha çok bilinçlendirilmesi için gerek personelin eğitim ile gerek havayolu 
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işletmelerinin revize edilmesiyle gerek yolcuların bilgilendirilmesi sağlanarak gerek dış 

etkenlerden gelen tehlikeleri en aza indirgeyerek gelişmesine daha da katkı sağlanabilir. 

 Yolcular için mevcut hak arama yollarına erişim kolaylaştırılmalı ve yolcuların bunun 

bilincine varması durumunda kaynaklanan sorunlar en aza indirgenebilir. 

 Dış etkenlerden gelen tehlikeleri güvenlik önlemleri daha ön planda tutarak ve bu konuda 

personel bilgilendirilmelidir.  

 Personel yetersizliği, nitelikli personel eksikliği gibi birçok konuda daha duyarlı olunması 

gerekmektedir. 

 Havacılık ile bağlantılı diğer birimlerle sürekli iletişim halinde olunması gerekmektedir. 

Çünkü havacılık deyince akla ilk hızlı iletişim olgusu gelmektedir. 
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YENİ KORONAVİRÜS SALGINININ TURİST REHBERLERİNİN 

PAKET TUR YÖNETME SÜRECİNE ETKİSİ 

 

Selin ALTUN1, Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER2 

Özet 

Giriş: Yeni Koronavirüs salgını nedeniyle çoğu ülke sınır kapılarını geçici süreyle hemen hemen tüm 

yabancı uyruklulara kapatmıştır. Bu doğrultuda turizm hareketleri durma noktasına gelmiştir. Salgın 

sürecinden turizm sektörü diğer sektörler gibi etkilenmiştir. Turizm ile doğrudan bağlantı içinde olan 

turist rehberleri de bu salgından hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkilemiştir. Salgınların 

ülkelerarası seyahat eden turistler ile daha hızlı yayılmasına neden olduğu tahmin edilmektedir. Bu 

bağlamda, seyahat faaliyet sağlayıcılar da salgından ekonomik, sosyal ve psikoloji açısından olumsuz 

yönde etkilenenler arasındadır. 

Amaç: Araştırma, koronavirüs salgınının paket tur yönetme sürecine etkilerinin ortaya çıkarılması 

açısından önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, rehberlerin tur katılımcılarına karşı davranışları ve 

paket tur yönetme sürecinde salgın nedeniyle karşılaştıkları zorluklar saptanmaya çalışılmıştır.  

Yöntem: Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi uygulanmış olup; veriler katılımcı gözlem ve 

görüşme formu kullanılarak, salgın sürecinde rehberlerin tur yönetme süreci incelenmeye 

çalışılmıştır.  

Bulgular: Elde edilen veriler içerik ve betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Bu kapsamda gözlem 

verileri içerik analizi ile görüşme verileri ise betimsel analiz ile yedi ana tema altında incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler-Paket Tur, Turist Rehberi, Yeni Koronavirüs, Salgın. 

 

IMPACT OF THE NOVEL CORONAVIRUS OUTBREAK ON 

TOURIST GUIDES PACKAGE TOUR MANAGEMENT PROCESS 

 

Abstract 

Introduction: Due to the Novel Coronavirus outbreak, most countries have temporarily closed their 

border crossings to almost all foreign nationals. In this direction Tourism movements have come to 

a standstill. The tourism sector, like other sectors, was affected by the epidemic process. Tourist 

guides who are in direct connection with tourism have been affected both directly and indirectly by 

this outbreak. It’s estimated that the outbreaks spread more rapidly with tourists travelling across 
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countries. In this context, travel activity providers are also among those adversely affected by the 

outbreak in terms of economic, social and psychological aspects.  

Aim: Research is important in uncovering the effects of the Coronavirus outbreak on package touring. 

In this direction, an attempt was made to identify the behavior of guide towards tour participants and 

the difficulties they faced due to the epidemic in the process of managing package tours.  

Method: In this study, qualitative research method was applied and data was tried to study tour 

management of guides during the epidemic process using participant observation and interview form. 

Findings: The data obtained were used in content and descriptive analysis methods. In this context, 

observation data were examined under seven main themes with context analysis and interview data 

with descriptive analysis. 

Keywords-Package Tour, Tourist Guide, the Novel Coronavirus, Outbreak. 

1. GİRİŞ  

İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar geçen süre incelendiğinde, insanlar; keşfetme, farklı 

kültürler tanıma isteği, eğitim, çalışma, boş zamanı değerlendirme, kendi çevresi dışındaki insanlarla 

tanışma, dini vazife gibi nedenlerle seyahat etmektedirler. Ahipaşaoğlu (2001), ilk seyahatlerin 

yerleşik hayata geçme ile başladığını vurgularken, Mısırlı da (2015) benzer bir vurgu yapmakla 

birlikte, seyahat kavramının eski ve yeni anlamı arasındaki farklılıkları üzerinde durmuştur. Eski 

zamanlarda seyahat, çile çekmek anlamındayken, günümüzde boş zamanı değerlendirme ve eğlenme 

anlamına gelmektedir. Bu anlam farklılığının nedeni ise, günümüze kıyasla eski zamanlardaki ulaşım 

araçlarının daha ilkel, konforsuz, maliyetli veya yavaş oluşudur. Çolakoğlu vd. (2010) ilk çağlarda 

yapılan seyahatlere bakıldığında, yazıyı ve tekerleği bulan Sümerlerin ve ilk gezginler olan 

Fenikelilerin deniz ve kara yoluyla yaptıkları ticaret amaçlı yolculukları seyahatlerin gelişimine etki 

ettiğini belirtmiştir. Ek olarak, seyahatin gelişiminde paket turların önemli bir rol oynadığını 

vurgularken, paket turun sunduğu hizmetler içerisinde yer alan tur yönetimi ve turist rehberliğinin de 

olumlu etkisinden söz etmektedir. Özetle, insanların yaşadıkları yerlerin dışına çıkma eylemleri çok 

eski dönemlere dayansa da turizm rehberliği grup seyahatlerinin (paket tur) başlamasıyla tarihsel bir 

süreçte yer almaya başlamıştır (Çolakoğlu vd., 2010). 

 Geçmişten bugüne insan hayatını tehdit eden çeşitli bulaşıcı hastalıklara tanık olduk. Salgın 

hastalık yeni koronavirüs ile tekrar gündeme geldi (Gennaro vd., 2020). Tüm dünya ülkelerini etkisi 

altına alan yeni koronavirüs, ilk olarak 31 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde bir zatürre vakası 

olarak Dünya Sağlık Örgütüne bildirilmiştir. Ocak 2020’nin başlarında bildirilen vakanın yeni bir 

koronavirüs enfeksiyonu olduğu doğrulanmış, 41 hasta Çin’deki hastanelere kabul edilmiştir (Huang 

vd., 2020). Şubat 2020’ye kadar çoğu ülkeler sınır kapılarını kapatma, ülkeye giriş-çıkış yasakları, 

vize kısıtlamaları, uçuşları askıya alma (Zheng vd., 2021), başta Çin olmak üzere salgının yoğun 

olduğu ülkelerde geniş çaplı karantinalar (Acar, 2020), okul ve toplantıların iptali de dâhil olmak 
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üzere seyahat kısıtlamaları getirdi (Li vd., 2020). Özellikle ülkelerarası seyahat eden turistler 

tarafından salgının daha hızlı yayıldığı tahmin edilmektedir (Özdemir , 2005). Bu nedenle, çoğu ülke 

sınır kapılarını geçici süreyle hemen hemen tüm yabancı uyruklulara kapatmıştır (Harputluoğlu, 

2020). Yapılan kısıtlamalar ve seyahat etmenin yüksek riskli bir faaliyet olarak açıklanması nedeniyle 

salgın korkusu seyahat talebinde önemli düşüşlere yol açsa da (Zheng vd., 2021), insanlar kademeli 

normalleşme süreci ile seyahat faaliyetlerine katılmaya başlamışlardır. Ancak normalleşme sürecinin 

gecikmesi ile turist rehberleri, salgın sürecinden en fazla etkilenen mesleklerden bir tanesidir (Atay, 

2020). Bu süreç nedeniyle turist rehberleri ya daha az çalışmış ya da hiç çalışamamıştır (Düzgün ve 

Kurt, 2020). Yeni koronavirüs salgını sırasında turist rehberlerinin paket tur yönetim süreçlerinde 

salgının etkisini belirlemek için yapılan bu araştırma, gelecek bir salgında turist rehberlerinin paket 

tur yönetme süreçlerinde yardımcı rehber olması bakımından önem arz etmektedir. 

2. YENİ KORONAVİRÜS VE TURİZM  

Yeni Koronavirüs, ilk olarak 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştır 

(Huang vd., 2020). Mart ortalarında (2020) toplamda 146 ülkeye yayılmıştır (Anderson vd., 2020). 

Bu ülkelerin içinde Türkiye de olup, ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür (T.C. Sağlık 

Bakanlığı, 2020). Virüs hızla yayıldığından ve aşı bulunamadığından çoğu ülke, kısmi ve tam 

karantina, okulların/üniversitelerin ve zorunlu ihtiyaç duyulmayan işyerlerinin kapatılması, ulusal, 

bölgesel ve yerel seyahatlerin kısıtlanması, etkinliklerin iptal veya ertelenmesi, akraba ziyaretleri ve 

sosyal alanlarda belirli sayıda insanların toplanması yasaklanarak çeşitli önlemler almıştır (Düzgün 

ve Kurt, 2020). Türkiye salgının başlangıcından bugüne kadar, temizlik, maske ve mesafe temel 

prensiplerini benimseyerek çeşitli önlemler almıştır. Türkiye İçişleri Bakanlığı da 03.04.2020 tarih ve 

6235 sayılı genelgesinde, insan sağlığı açısından riski yönetme, sosyal mesafeyi koruma, izolasyon 

ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla; büyükşehir statüsünde olan 30 il ve Zonguldak ilimizde 

yaşayan tüm insanların sokağa çıkması hafta sonlarını kapsayacak şekilde istisnai durumlar hariç 

yasaklanmıştır.19.05.2020 tarihli bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile, 14 şehir ve Zonguldak 

şehirlerine kara, hava ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş-çıkışlar 15 günlük süre ile durdurulmuştur. 

Yapılan tüm kısıtlamalar ve karantina sürecinden sonra vaka sayılarının düşmesi ile kontrollü 

normalleşmeyle, seyahat kısıtlamaları kaldırılmıştır (T.C. İçişleri Bakanlığı, 2020). Ek olarak, 

dünyadaki ilk örneklerden biri olan “Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı”, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın öncülüğünde, İçişleri, Dışişleri, Sağlık ve Ulaştırma Bakanlıklarının katkıları ve sektör 

paydaşlarının iş birliği doğrultusunda hazırlanmıştır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı , 2020). Daha 

önce de bahsedildiği üzere, salgına karşı verilen mücadele sonrasında, turizm ve seyahat 

faaliyetlerinin tedbirler çerçevesinde yeniden başlatılmıştır. Seyahat ve turizm faaliyetlerine katılmak 

isteyen kişilerin, “Güvenli Turizm Sertifikası” ve maske, temizlik ve mesafe anlayışının devam etmesi 

ile seyahat korkularının önüne geçmeye çalışılmıştır. Seyahat edilen bölgenin güvenli olması turistik 

ürün satın alma niyetinde olan insanların en önemli öncelikleri arasındadır. Yeni koronavirüs ve 
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benzeri salgınlar, turizm arzını ve talebini olumsuz yönde etkilemektedir (Yılmaz ve Yetiş, 2018). 

Yeni koronavirüs salgının etki alanı ve yayılma hızı göz önüne alındığında, küresel turist 

hareketliliğini %1 ila %3 oranında azalttığı tahmin edilmektedir (Acar, 2020). Salgın sürecinden en 

çok etkilenen seyahat ve turizm sektörü (Skare vd., 2021) ve içerisinde yer alan turu yöneten, turistlere 

tarihi ve kültürel anlatımlar yapan, tur süresince etkili iletişim içinde olan turist rehberlerinin de 

salgından etkilendiği düşünülmektedir (Türker ve Karaca, 2020). 

3. PAKET TUR VE ÖNEMİ 

İngilizce‘de “inclusive tour”, Fransızca’da “voyage a forfait” (Sheldon ve Mak, 1987) adlandırılan 

paket tur geniş anlamda; fiyat, tarih aralığı, bölge ve tur programının önceden belirlendiği, 

konaklama, ulaşım, yeme-içme, gezi ve animasyon hizmetlerinin tek bir fiyat ile sunulduğu ürün 

birleşimidir (Çolakoğlu vd., 2010). Diğer bir tanıma göre paket tur; tur operatörlerinin veya tur 

toptancılarının belirli destinasyonları içerisine alan bölgelere yönelik yaptığı, ulaşım, konaklama, 

yeme-içme, eğlence hizmetlerinin ayrılmaz bir bütün olarak satışa sunulan hizmet ürünüdür (Mısırlı, 

2015). Aynı içerikle (Karamustafa ve Erbaş, 2011) paket turu, “ birbirinden bağımsız turistik ürünleri 

bütün haline getirilerek oluşturulan sabit fiyatla sunulan hizmet ürünü” olarak tanımlamaktadır. 

Tanımlarda da bahsedildiği üzere paket tur, turistlerin konaklama, ulaştırma, yeme-içme ve eğlenme 

ihtiyaçlarını tek bir ürün ve fiyatla satışa sununan kombinasyondur. İlk paket tur, 1841 yılında 

Thomas Cook tarafından İngiltere’nin Leicester kentine düzenlenmiş olup, geleneksel bir festivale 

katılmak amacıyla 571 kişilik grubu tren ile götüren Cook, paket turun ilk mucit olarak görülmektedir 

(İçöz, 2014).  

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra daha popüler hale gelen paket tur, kitle turizm hareketlerine 

katılımı daha kolay bir hale getirerek seyahat hizmetlerinin gelişimine katkı sağlamıştır (Güven, 

2018). Özellikle hava taşımacılığındaki gelişmeler, uzak mesafelere düzenlenen seyahatlerin hızlı, 

ucuz ve konforlu olması seyahat sektörünün büyümesine yol açmıştır (Çallı, 2015). Bu büyüme ile 

doğru orantılı olarak paket turlarda çeşitlenme, tur operatörlerinde ise uzmanlaşma meydana 

gelmiştir. Uzmanlaşan tur operatörleri tarihi ve kültür turalarına ek olarak, serüven, spor ve 

rekreasyon, dini ve özel ilgi turlarından birinde uzmanlaşmaya ve hizmet ürünü oluşturup satmaya 

başlamışlardır (Can, 2006).  Paket turu diğer tüketici ürünlerinden ayıran özellikler, çeşitleri ve 

turistlere yararları aşağıda tablolaştırılmıştır. 

Tablo 1. Paket Tur Özellikleri, Çeşitleri ve Turistlere Yararları  

 

Özellikleri 

 

Çeşitleri 

 

Turistlere Yararları 

Organize seyahatlerdir. Bağımsız Turlar Her şey dâhil olması 

Tek bir fiyat ile satılır. Gözetimli Turlar Güvence Vermesi 



199 
 

Ayrılamaz bir hizmet ürünüdür.  

Eşlikli Turlar 

Her mevsim gezip-görme olanağı 

sunması 

Anında tüketilmesi gerekir.  

 

Rehberli Turlar 

Farklı tur seçeneklerinin olması 

Çok çeşitlidir. Rehber eşliğinde olması 

 

Hayalidir. 

Serbest bagaj hakkı 

Çocuklara özel indirim 

Kaynak: Çolakoğlu vd., 2010; Gürdal, 2015. 

Tablo 1 incelendiğinde görülmektedir ki, paket turlar, kitle turizmi için gerekli olan ucuz, organize 

edilmiş, çok çeşitli ve tek bir fiyat ile sunulma özelliklerine sahiptir. Turistler paket turu satın almadan 

deneyim yaşayamazlar. Bu nedenle, paket tur hayali bir üründür ve satın alma sonrası deneyim 

kazandırır. Paket turların her şey dâhil (konaklama, ulaşım, yeme- içme, gezi) olarak sunulması, 

turistlerin ayrı hizmetler olarak almasından daha ucuz, güvenli ve rehber eşlikli gezi imkânı 

yaratmaktadır. Ek olarak her mevsim farklı bölgeleri gezip-görme olanağı sunması da turistler için 

ayrı bir avantajdır.  

4. TURİST REHBERİ  

 Rehberliğin çok eski dönemlere dayanan bir geçmişi olsa da bir meslek olarak kabul görmesi bu 

yüzyılda gerçekleşmiştir (Mısırlı, 2015). Turist rehberi, hizmet ağırlıklı bir meslektir (Yarcan, 2007). 

Turist rehberi, ülkesinin tarihini ve kültürel değerlerini anlatan (Aslan ve Çokal, 2016), belirli bir tur 

programını yöneten (Ahipaşaoğlu, 2006), tur organizasyonunu kolaylaştıran (Ak vd., 2019), 

turistlerin kendi dillerinde iletişim kuran (Suardhana vd., 2013), yasal ve rutin işleri turistler adına 

yapan (Türkmen, 2017), kişi olarak tanımlanmaktadır. Turist rehberini tanımlayan tüm görevleri 

yerine getirirken rehberler tur yöneticisi konumundadır (Çokal, 2015). Turu organize eden seyahat 

acentaları veya tur operatörleri tarafından turist rehberi, paket turdaki hizmetleri uyumlu bir şekilde 

organize eden ve turu yöneten yönetici olarak görmektedirler (Karamustafa ve Çeşmeci, 2006). 

Tablo 2. Turist Rehberinin Sahip Olması Geren Özellikler 

 
Bilgi Sosyal Beceriler Rolleri 

Genel Kültür Bilgisi Etkili İletişim Tur Yöneticisi Rolü 
Yabancı Dil Bilgisi Sunum ve Konuşma Becerileri Aracı Rolü 
İlk Yardım Bilgisi Beden Dili Kullanım Becerisi Liderlik Rolü 

Dinler Tarihi Bilgisi Yorumlama Becerisi Yol gösteren Rolü 
Coğrafya Bilgisi Diksiyon Bilgilendirme Rolü 

Tarih Bilgisi Organizasyon sağlama becerisi Kültür Elçisi Rolü 
Arkeoloji Bilgisi Yönetim Becerisi Ülkeyi Temsil Rolü 

Yöre Hakkında Bilgi Sorularla Baş Edebilme Becerisi Öğretici Rolü 
Yörenin Örf ve Adetleri Bilgisi Espri Yapabilme Becerisi Dost Rolü 

 Yenilikleri İzleme Becerisi Ev Sahibi Rolü 
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Kaynak: Tetik, 2006; Asmadili, 2015; Çokal, 2015; Çolakoğlu vd. 2010 kaynaklarından 

yararlanılarak düzenlenmiştir. 

Tablo 2 incelendiğinde görülmektedir ki, Turist rehberleri mesleki bilginin yanı sıra diğer ilgili 

alanlar hakkında da detaylı bilgiye sahip olmalı; sosyal becerilerini geliştirmeye önem vermelidir. 

Turist rehberleri bir veya birden fazla seyahat acentaları ve tur operatörleriyle yaptığı anlaşmalar ile 

ya da herhangi bir seyahat acentasına bağlı olmadan serbest olarak mesleğini yapmaktadır. Bu 

nedenle, rehberler arasında rekabet ortamı oluşmaktadır. Oluşan rekabet ortamında öne çıkmak için 

rehberler; bilgi, beceri ve nitelik yönünden kendilerini sürekli geliştirerek öne çıkabilirler.  

Rehberlerin aralarındaki rekabet, yönetilen turların daha olağan akışta ve sorunsuz geçmesine neden 

olacaktır. Turist rehberliği mesleğini yapan çoğu rehber diğer meslek gruplarından farklı olarak daha 

geniş sorumluluklara sahiptirler (Kargiglioğlu vd., 2020). Kozak ve Yetkin’e (2013) göre, paket turun 

başarılı ve sorunsuz gerçekleşmesi için rehberin etkili bir iletişim dili kullanması ve güzel konuşma 

becerisine sahip olması gerektiğini vurgulamaktadır. Kargiglioğlu ve Bayram (2019), turist rehberinin 

bilgi, beceri, rolleri ve fiziksel görünümü, tur programının başarılı yürütülebilmesi için tamamlayıcı 

unsurlar olduğunu söylemektedir. 

4.1 Turist Rehberinin Paket Turu Yönetme Süreci  

Yönetim, işletme amaçlarının planlama, organize etme, yürütme ve kontrol unsurları ile başarıldığı 

süreç olarak tanımlanmaktadır (Özgen ve Yalçın, 2009). Paket turların yönetimi, birkaç gün süre 

bildiği gibi hafta veya ay olarak da sürmektedir. Bu nedenle paket turu yöneten rehberlerin özverili 

olması son derece önemlidir. Paket turun en ilginç yönü, rehberin kazanç sağlamak açısından yaptığı 

işin; turistlere makro düzeyde fayda sağlamalarını ve yaşadıkları yere olumlu izlenimler ile 

dönmelerini amaçlayan, sosyal ve kültürel ihtiyaçlara cevap verebilen bir hizmet olmasıdır (Gürdal, 

2015).  Tur yönetimi tanım olarak, fiilen turun turistler tarafından tüketilmesi ve tüketim sırasında 

sunulan ile vaat edilen hizmetin örtüşmesini sağlayan çabalar bütünüdür. Paket tur yönetimi, seyahat 

endüstrisi içerisinde önemli bir yere sahiptir ve turist rehberi çoğu kişi tarafından en tatmin edici 

meslek olarak görülmektedir (Çolakoğlu vd., 2010). Paket turu oluşturan tur operatörleri ve seyahat 

acentalarının hazırlık ve pazarlama faaliyetlerini tamamladıktan sonra turun yönetilmesi en önemli 

faaliyeti oluşturmaktadır. Buna göre, paket turlarda acentanın görünen yüzü tur rehberlerine önemli 

roller düşmektedir. (Gürdal, 2015). 

Turist rehberleri bağlı buldukları seyahat acentalarına, tur operatörlerine ve tur katılımcılarına 

karşı sorumludurlar (Kargiglioğlu vd., 2020). Bu sorumluluklar; turu iyi yönetebilme, turist 

beklentilerini karşılama, etkili iletişim kurma, sürekli kendini yenileme ve beklenmeyen sorunlar 

karşısında çözüm yaratabilme gibi sorumluluklardır (Doğancılı ve Karaçar, 2019). Daha önce de 

bahsedildiği üzere, yeni koronavirüs salgını, turist rehberlerinin mesleklerini icra etmesi hususunda 

çeşitli zorluklara neden olmuştur. Bu zorlukları kolaylaştırmak ve en aza indirmek amacıyla ‘Turist 
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Rehberliği Hizmetinde COVID-19 Pandemi Sürecinde Uyulması Gereken Kurallara” ilişkin genelge 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 09.06.2020 tarihinde yayımlanmıştır (Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, 2020). Genelge kapsamında, turist rehberlerinin görevlerini güvenli bir şekilde 

gerçekleştirebilmeleri için çeşitli önlemler sıralanmıştır.  

Tablo 3. Turist Rehberliği Hizmetinde COVID-19 Pandemi Sürecinde Uyulması Gereken Kurallara 

İlişkin Genelge 

1.  Turist Rehberler Birliği tarafından, turist rehberlerine yeni koronavirüs salgını ve temizlik 

konusunda çevrimiçi eğitim verilmelidir. 

2.  Yeni koronavirüs belirtisi, tanısı veya temaslı olan turist rehberleri sağlık kuruluşuna başvurmalı ve 

en az 14 gün çalışmamalıdır.  

3.  Turist rehberleri tur boyunca kişisel temizliğine, maske kullanımına ve sosyal mesafe kurallarına 

uymalıdır.  

4.  Rehber, tura katılanlardan son 14 gün içerisinde bulunduğu yerler, yeni koronavirüs 

geçirip/geçirmedikleri, varsa kronik rahatsızlıkları hakkında bilgileri öğrenmelidir.  

5.  Rehber, tur boyunca (serbest zamanlar dışında) katılımcıların yanında bulunmalıdır. 

6.  Turist rehberleri, katılımcıları maske kullanımı ve kirli veya nemlenmiş maskelerin değiştirilmesi 

hususunda bilgi vermelidir.  

7.  Rehber ve tur katılımcılar eldiven kullanmamalıdır. 

8.  Rehber, müze, dinlenme tesisi vb. yerlerde COVID-19 tedbirleri ile ilgili bilgiler vermeli ve 

kurallara uyulup uyulmadığını denetlemelidir. 

9.  Rehber, aynı aileden ve bir grup olarak gelenler hariç diğer tüm kişi ya da kişilerle sosyal mesafe 

kurallarına uyulmasını sağlamalıdır. 

10.  Tur aracı içinde katılımcılara kullandırılmak üzere, maske ve dezenfektan bulundurulmalıdır. 

11.  Turda gezi boyunca turist rehberi ve katılımcılar için kablosuz mikrofon ve kulaklık (headset) 

bulunmalı ve tur boyunca aynı kişi tarafından kullanılmalıdır. 

12.  Kişiye özel ekipman sağlanamadığı durumlarda, her katılımcıdan sonra dezenfekte edilerek 

kullanılmalıdır.  

13.  Turist rehberi katılımcıların tuvaletlere güvenli bir şekilde girip çıkmalarını sağlamalıdır. 

14.  Turist rehberleri, engelli katılımcısı varsa, müze ve ören yerlerini önceden bilgilendirmelidir. 
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15.  Turist rehberi gerekli gördüğü durumlarda, konaklama tesisindeki giriş ve çıkış hizmetlerini belirli 

saatlerde katılımcı ve otele bilgi vererek yapabilir.  

16.  Turist rehberi, tura başlamadan önce COVID-19’un bulaşma yollarıyla ilgili bilgi vermeli, ulaşım 

aracında ve ziyaret edilen yerlerdeki temizlik kurallarına uyulmasına dikkat etmelidir. 

17.   Turda, katılımcılardan birinde COVID-19 belirtiler gelişirse, maskesi takılarak sağlık kuruluşuna 

yönlendirilmelidir. 

18.  Tur ve transfer araçlarında ilgili kurumca ilan edilen kuralların hepsine uyulmalıdır. 

   Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020. 

5. YÖNTEM  

Bu araştırmada; yeni Koronavirüs salgınının turist rehberlerinin paket tur yönetme sürecine etkisi 

nitel araştırma yöntemlerinden katılımcı gözlem ve görüşme teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada 

katılımcı gözlem tekniğinin kullanılmasının nedenlerinden biri rehberin tur yönetim sürecini fiilen 

izleyerek kontrol edebilme durumudur. Diğer bir nedeni ise, rehber ile (10-15 dk.) kısıtlı süre içinde 

yapılacak görüşme ile hedeflenen veriyi elde etmek mümkün olmayacaktır (Kozak, 2014). Veri 

toplama amacıyla kullanılan görüşme formu ve içeriğindeki sorular (Düzgün ve Kurt, 2020; Argan 

vd., 2020; Çolakoğlu vd., 2010; Türker ve Karaca, 2020) çalışmalardan ve (Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, 2020) Turist rehberliği genelgesinden elde edilen bilgiler ışığında belirlenmiştir. Araştırma 

formunda; demografik verilerin yanı sıra turist rehberlerine yeni koronavirüs sürecinde yönettikleri 

tur hakkında toplam yedi adet soru bulunmaktadır. Araştırmanın örneklemini oluşturan turist 

rehberleri rastgele seçilerek “araştırmaya katılmayı isteyip/istemedikleri” ve “yeni koronavirüs 

sürecinde tur yönetiniz mi?” soruları sorularak verdikleri cevaplar doğrultusunda araştırmaya 

uygunlukları belirlenmiştir. Araştırma kapsamında toplam 23 rehberle ön görüşme yapılmıştır. 

Araştırmaya uygunluğu belirlenen sekiz rehberin iletişim bilgilerine çevrimiçi görüşme formu 

gönderilmiş ve cevaplamaları istenmiş ve 23.03/02.04.2021 tarihleri arasında rehberler ile görüşme 

süreci tamamlanmıştır. 

Nitel yöntemle tasarlanmış araştırma kapsamındaki konu hakkında derin bir kavrayışa ulaşma 

çabası vardır (Karataş, 2017). Bu bağlamda, Araştırmada, daha detaylı verilere ulaşılması 

planlanmaktadır ve araştırma birincil verilere dayanmaktadır. Araştırma kapsamında İstanbul çıkışlı 

bir tur operatörlüğünün düzenlediği tur ve diğer paket turları yöneten sekiz tur rehberi katılımcı olarak 

belirlenmiştir. Bu doğrultuda 30.10.2020/01.11.2020 tarihleri arasında araştırmacı, Kapadokya Ihlara 

Vadisi ve Hacı Bektaş’ta rehberli paket tura gözlem yapmak amacıyla katılmıştır. Araştırmanın diğer 

kısımlarında, tercih edilen tur operatörü, x tur operatörü olarak kodlanmıştır.  Elde edilen veriler içerik 

ve betimsel analiz ile incelenmiştir. Betimsel veri analizi, verilerin daha önce belirlenen temalara 

yönelik yorumların ve açıklamaların sınıflandırılmasını kapsamaktadır. Bu yaklaşımda, araştırmaya 
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katılan kişilere sık sık atıf yapılmakta ve üzerinde durdukları ifadeler yansıtılmaktadır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2018). İçerik analizi ise, elde edilen yazılı metinlerin, görsellerin veya söylemlerin içeriği 

incelenerek en çok/az hangi düşüncelere vurgu yapıldığına bakarak sonuca ulaşmaktadır (Kozak, 

2014). Bu doğrultuda, verilere iki aşamada ulaşılmıştır. Birinci aşama olan gözlem, içerik analizi ile 

incelenmiştir. İkinci aşama olan görüşme ise, betimsel analiz ile incelenmiştir. Veri toplama amacıyla 

rehberlerle yapılan görüşmeler doğrultusunda, görüşme formları incelenmiş ve her bir rehber R1, R2, 

R8 şeklinde kodlanmıştır. Görüşme soruları ve rehberlerin verdikleri cevaplar neticesinde toplam yedi 

ana tema belirlenmiş ve katılımcıların bilgilerine bu temaların altında yer verilmiştir. 

6. BULGULAR  

Aşağıda araştırma kapsamında x tur operatörünün hazırlamış olduğu paket tur örneği 

bulunmaktadır. 

  Tablo 4. Paket Tur Programı  

1. Gün 

(30.10.2020) 

 İstanbul’dan hareketle otobüslü gece yolculuğu 

2. Gün 

(31.10.2020) 

 Tuz Gölü, Ihlara Vadisi, Melendiz Çayı, Yılanlı Kilise, 

Derinkuyu Yeraltı Şehri, Güvercinlik Vadisi, Çömlek Atölyesi, 

Ppaşabağları, Üç Güzeller, Şarap Mahzeni. 

 Otelde Konaklama 

 İsteyen misafirler ile Türk gecesi  

 

3. Gün 

(01.11.2020) 

 Sabah saatlerinde, balon turu veya seyri  

 Onyx Atölyesi, Göreme, Göreme Açıkhava Müzesi, Kızlar 

Manastırı, Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi 

 Aksaray’dan hareketle otobüslü gece yolculuğu  

Tur Fiyatına Dâhil 

olamayan Hizmetler 

 Tüm öğle yemekleri  

 Tüm müze ve ören yeri giriş ücretleri 

 İlk gün kahvaltı ve son gün akşam yemeği 

 Balon turu ve seyri 

 Türk gecesi 

 

Tur programı incelendiğinde görülmektedir ki, paket tur tanımlarında da belirtildiği, ulaşım, 

konaklama, gezi ve yiyecek içecek ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetlerin birleştirilerek tek bir 

hizmet ürünü olarak sunulmaktadır.  Paket tur fiyatına dâhil olmayan hizmetler ise, özellikle eğlence 

faaliyetleri içermektedir. 

6.1. Katılımcı Gözlem Yoluyla Elde Edilen Veriler  

Veri toplama aşamasının ilk basamağı olan katılımcı gözlemden elde edilen bulgular bu kısımda 

yer almaktadır. Araştırmacı, tur programına katılmadan önce salgın sürecinde rehberlerin uyması 
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gereken kurallara ilişkin genelgeyi incelemiş ve bu notlar doğrultusunda rehberi gözlemlemiştir. 

Araştırma alanının bu basamağında, turist rehberinin salgın sürecinde turu nasıl yönettiği gözlenmiş 

ve tur boyunca video, fotoğraf gibi araçlardan yardım alınmıştır. 30.10 /01.11.2020 tarihleri arasında 

X tur operatörlüğü tarafından satılan, otobüslü Kapadokya kültür turuna katılan turist sayısı 

araştırmacı ile birlikte 12’dir. Bunların 2’sini erkek, 10’nunu kadın turistler oluşturmaktadır. 

6.1.1. Yeni Koronavirüs Salgını Sürecinde Turist Rehberinin Tur Yönetme Süreci  

Yeni Koronavirüs salgını kapsamında, x tur operatörü sosyal mesafeye uygun taşıma kapasitesiyle 

Kapadokya Ihlara Vadisi ve Hacı Bektaş’a rehberli paket tur düzenlemiştir. Bu bağlamda, toplam 

kapasitesi 19+1 kişilik olan VIP otobüs ile 12 turist, bir şoför ve bir rehberin katılım gösterdiği tur, 

İstanbul’dan tur rehberinin katılımı ile başlamıştır. Turist rehberi, önceden belirlediği oturma planı 

ile tek tek katılımcılara yerlerini göstermiştir. Herkes otobüsteki yerlerini aldıktan sonra rehber, yeni 

koronavirüs salgını ile ilgili gerekli bilgileri aktarmış ve tur programının işleyişi hakkında da bilgiler 

vermiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan “Turist Rehberliği Hizmetinde COVID-

19 Pandemi Sürecinde Uyulması Gereken Kurallara İlişkin Genelge” içinde belirtildiği üzere tur 

otobüsünde rehber ve grup için el dezenfektanı bulunmamaktaydı. Ancak araç içinde tek kullanımlık 

pet bardak su mevcuttu. Tur programının ilk durağı olan Tuz Gölü, rehberin ve x tur operatörünün 

İstanbul’dan hareket saatini erken belirlemesi nedeniyle sabah saat 04.00’da varıldığından ve ortamın 

karanlık olmasından dolayı görülememiştir. Ek olarak Kapadokya bölgesinden İstanbul’a dönüş 

güzergâhının geliş güzergâhından farklı olması nedeniyle Tuz Gölü tur program içeriğinde olmasına 

rağmen görülememiştir. Turun ikinci durağı olan Ihlara Vadisi’nde rehber giriş/çıkış ve vadi içindeki 

kiliseleri gezerken yeni koronavirüs salgını kapsamındaki tedbirlerden ve grupların sıra ile 

gezdiklerini belirtmiştir. Belirtilen hususlar kapsamında tüm katılımcılardan hassasiyet 

göstermelerini istemiştir. Ancak bazı katılımcılar salgını hafife alarak rehbere çeşitli zorluklar 

çıkarmıştır. Bu zorluklar, sık sık maske çıkarma, başka bir grup ile kiliseye girme ve belirtilen saatte 

ve yerde bulunmamadır. Rehber karşılaştığı bu zorluklar karşısında belirtilen saat ve yerde 

bulunmama hususunda tepkisiz kalmayarak gruptaki diğer katılımcıların haklarını korumuştur. Ancak 

yeterli otoriteyi sağlayamadığı için geç kalma tur süresince tekrarlanmıştır. Diğer zorluklar karşında 

ise, tepkisiz kalmıştır.  

Otobüste geçirilen süreler göz önüne alındığında ise, genel olarak yeni koronavirüs salgını 

kapsamındaki tüm kurallara (maske, mesafe ve temizlik) uyulmuştur. Rehber, kendi kişisel hijyenine, 

mesafe ve maske kurallarına dikkat etmiştir. Turun üçüncü durağı olan Derinkuyu Yeraltı Şehri’ndeki 

kalabalık bir ortama göre giriş ve çıkışlar rehber tarafından sorunsuz organize edilmiştir. Yer altı şehri 

gezilme sırasında son iki katın fazla kalabalık olmasından dolayı rehber tarafından yeni koronavirüs 

göz önüne alınarak gezilmemesi uygun görülmüştür. Rehber aldığı bu kararın nedeni olarak, yeni 

koronavirüs salgını dolayısıyla son iki katın giriş ve çıkışlarının aynı koridordan yapılması nedeniyle 

bulaş riskinin olduğunu belirtmiştir.  Tur programında bulunan diğer yerlerde de rehber, üzerine düşen 
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görev ve sorumlulukları yerine getirmiştir. Turun otobüste geçirilen zamanlarında ise, rehber bölge 

hakkında bilgi verirken sürekli olarak sözünün kesilmesine herhangi bir tepki vermemiştir. Özellikle 

bir katılımcının, rehberin anlatımı sırasında konu ile alakasız sorular sorması ve rehberin de bu 

soruları uzun uzun anlatması diğer grup üyeleri tarafından hoş karşılanmamıştır.  

Özetle, rehber tur programı süresince tur grubunun yanında yer almış ve gerekli bütün kuralları 

uygulamaya çalışmıştır. Rehberin genel kültür ve yöre bilgisi son derece iyi olmasına rağmen turu 

yönetmede bazı zorluklar yaşamıştır. Bunlardan bazılarıyla ilgili süreci iyi yönetebildiyse de bazıları 

konusunda yetersiz kalmıştır. Genel çerçeveye bakıldığında, rehber yeni koronavirüs salgını 

kapsamında alınan önlemlere uymuş ve grubun da uyması konusunda uyarılarda bulunmuştur. Ancak 

yeni koronavirüs salgının yarattığı olumsuzluklar nedeniyle rehber, tur yönetmede çeşitli zorluklar ile 

karşılaşmış ve olumsuz yönde etkilenmiştir. 

6.2. Görüşme Formu Yoluyla Elde Edilen Veriler 

Veri toplama aşamasının ikinci basamağı olan görüşme sorularından elde edilen bulgular bu 

kısımda yer almaktadır. Toplam 23 rehber ile ön görüşme yapılmıştır. Bu görüşme bilgileri ışında, 

rehberlerin 15’şi yeni koronavirüs salgını dolayısıyla bir yıldan fazla süredir çalışmadıklarını 

belirtmişlerdir. Bu nedenle görüşme salgın sürecinde tur yapan diğer sekiz turist rehberi ile 

yapılmıştır. Aşağıda görüşme formu ile elde edilen demografik bilgiler tablolaştırılmıştır.  

Tablo 5. Görüşme Yapılan Turist Rehberlerinin Demografik Yapısı  

Kod Yaş Cinsiyet Medeni 

Hal 

Eğitim 

Durumu 

Mesleki Deneyim Görüşme 

Tarihi 

R1 45-54 Kadın Evli Lise 11 ve Üstü 23.03.2021 

R2 25-34 Erkek Bekâr Lisansüstü 1-5 24.03.2021 

R3 35-44 Kadın Bekâr Lisans 11 ve Üstü 31.03.2021 

R4 45-54 Erkek Evli Ön Lisans 11 ve Üstü 31.03.2021 

R5 25-34 Erkek Bekâr Ön Lisans 6-10 31.03.2021 

R6 45-54 Erkek Evli Lisans 6-10 01.04.2021 

R7 25-34 Erkek Bekâr Lisansüstü 1-5 01.04.2021 

R8 45-54 Erkek Evli Lisansüstü 11 ve Üstü 02.04.2021 

 

Tablo 5. incelendiğinde, katılımcıların ikisi kadın altısı erkektir. Dördü bekâr, dördü de evli olup, 

görüşmeye katılan rehberlerden çoğunluğu 45-54 yaş aralığındadır. Benzer şekilde, rehberlerin 
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mesleki deneyimlerinde çoğunluğun 11 ve üstü bir deneyime sahip oldukları görülmektedir. 

Rehberlerin eğitim durumuna bakıldığında, bir kişi lise, iki kişi ön lisans, iki kişi lisans ve üç kişinin 

lisansüstü eğitimini tamamladığı görülmektedir.  

 

6.2.1. Yeni Koronavirüs Salgını Sürecinde Kişisel Olarak ve Bağlı Olduğunuz Seyahat 

Acentasının Aldığı Tedbirler  

Araştırmaya katılan rehberlerden Yeni Koronavirüs salgını sürecinde kişisel olarak ve bağlı 

olduğunuz seyahat acentasının aldığı tedbirler konusunda değerlendirmeler alınmıştır. Bu 

değerlendirmeler doğrultusunda, cerrahi maske, temizlik, COVID-19 testi, hes kodu, sosyal mesafe 

ve kişisel kulaklık vb. ekipman konularında gerekli tedbirlerin uygulandığı ortaya çıkmıştır. 

Rehberler kişisel olarak aldıkları tedbirler de ise, çift maske, el dezenfektan kullandıklarını ve tur 

sonrası COVID-19 testi yaptırdıklarını vurgulamışlardır. Ayrıca seyahat acentalarının %50 doluluk 

oranı ile hizmet verdiklerini, otelde yemeklerin self-servis yerine alakart menü şeklinde olmasına 

dikkat ettiklerini, 14 gün kuralı hakkında bilgi verdiklerini ve rehber-acenta görüşmelerini çevrimiçi 

platformlarda yaptıklarını belirtmişlerdir. Ek olarak, bir tane rehber grubuyla arasındaki sosyal 

mesafeye fazla dikkat edemediğinden söz etmektedir. 

(R2) Kişisel olarak mutlaka çift maske kullanıyorum, belirli kişi sayı üzerinde katılım olduğunda 

acenteden headset talep ediyorum. Anadolu turlarından 3-4 gün sonra pcr testi yaptırıyorum. Buna 

ek olarak acentelerle gerçekleştirdiğimiz görüşmeleri de online platformlara taşıdık. 

(R3) Maske kullanımı, dezenfaktan kullanımı, ateş ölçer ve liste şeklinde ateş bilgisi kaydı tur 

sırasında, yüzde elli dolulukla çalışma.  

(R7) Otobüs ve mini dolmuşlar %50 kapasite ile çalışmaktadır. Tur başlamadan önce rehber 14 gün 

kuralını Türkçe ve yabancı dilde okur. Acenta konaklama yapılacağı otelde yemeklerin self-servis 

verilmesini istemez. Yemekler alakart şeklinde servis yapılmasını ister. 

(R6) Turlarda acentaların tüm sorumluluklarını yerine getirdiklerini ve kurallara uyduklarını 

gördüm. Ben sadece maske ve hijyen konusunda tedbir alabildim. Müşterilerle mesafe kuralına pek 

uyduğum söylenemez. 

6.2.2. Salgın Sürecinde Yönettiğiniz Turlarda Karşılaştığınız Zorluklar  

Yeni koronavirüs salgını nedeniyle birçok meslek gibi turist rehberleri de etkilenmiştir. Bu süreçte 

rehberlere ne gibi zorluklar ile karşı karşıya kaldıkları sorulmuştur. Vermiş oldukları cevaplar 

doğrultusunda, rehberler, turistlerin en çok maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymadıkları 

durumlarda sık sık uyarıda bulunma zorluklarından bahsetmişlerdir. Bunun yanı sıra, turistlerin 

birbiriyle temas kurduklarını, müze vb. yerlerde sosyal mesafe kuralından dolayı çok fazla 

beklediklerini ve bu nedenle tur programında aksaklıkların olduğunu, otel odalarının yeterince 

hijyenik olmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca kafe ve restoranların kapalı olmasından dolayı öğle 
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yemeklerinde çeşitli zorluklar yaşamışlar ve her bölgede farklı kurallarla karşılaştıklarından dolayı 

zorlanmışlardır.  

(R5) Müze vb. yerlerde sosyal mesafeden ötürü gecikmeler oldu.  

(R3) Her bölgede farklı kurallarla karşılaştık. Bilgi eksikliği yaşandı başlarda. 

(R6) Müşterilere yemek yerleri ile ilgili tedbirlerde ve restoranlarda yemek yenilebileceğini 

anlatmakta zorlandım. 

(R7) Otobüse binerlerken veya inerlerken herkesin birbiriyle el teması kurması, restaron ve 

kafelerdeki çalışanların hijyen kurallarına uymaması ve otel odalarının yeterince hijyenik olmaması. 

6.2.3. Salgın Nedeniyle Tur Programından Çıkardığınız veya Eklediğiniz Yerler 

Seyahat acentalarının görünen yüzü turist rehberleri paket turlarda hem misafirlere karşı hem de 

bağlı oldukları seyahat acentalarına karşı sorumlulukları vardır. Bu nedenle rehberlerden, salgın 

dolayısıyla tur programından çıkardıkları veya ekledikleri yerler hakkında bilgi istenmiştir. Verilen 

cevaplar değerlendirildiğinde, altı rehberin tur programında herhangi bir değişiklik yapmadıkları, iki 

rehberin ise, kalabalık ve kapalı alanların yerine açık alanları tercih ettikleri görülmüştür. 

(R5) Tarihi müze alanlarını çıkardık. Açık alanları tercih ettik. 

(R1) Grupla başta karşılaşabileceğiniz sıkıntıları önceden anlatırsanız. Örneğin; bir müze ye 

gireceğiniz yer küçük dar ya da sayı ile grupları içeri nasıl alacaklarını oradaki görevlilerin duruma 

göre sizleri yönlendireceğini bu süreçte gerekli kurallara uymanız gerektiğini iyice anlatmak gerekir. 

Bu size bir zaman kaybı getirirse karşılıklı konuşularak bu süreç değerlendirilip programa ona göre 

yön verile bilinir. 

(R8) Programdan çıkardığım yer olmadı. Uygun zamanda ziyaret yerlerine sadece kendi grubumu 

aldım. 

(R4) Çok kalabalık olan yerler güzergâhtan çıkarılmıştı. 

6.2.4. Temas Riskinin Fazla Olduğu Otobüs /Uçak Ortamındaki Tedbirler  

Temas riskinin fazla olduğu otobüs veya uçak ortamındaki tedbirlere yönelik verilen cevaplar, çift 

maske kullanımı, otobüsün 30 dakikada bir havalandırılması, turistleri maskelerin takılı olması 

konusunda uyarıda bulunulması, sık sık dezenfektan kullanılması, turistlerin araç içinde mesafeli 

oturmasına yönelik tedbirlerin alındığı görülmektedir. 

(R1) Araç içinde kesinlikle maske ve koltuklarda mesafeye dikkat edilmesi.   

(R2) Otobüs ile yaptığım turlarda 30 dakikalık periyotlarda cam açılarak hava sirkülasyonu ve 

sürekli havalandırma sistemini kullanıyorum. Yolcuları mutlaka maskelerin takılı olması konusunda 

sıklıkla uyarıyorum. 
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6.2.5. Kültür ve Turizm Bakanlığının Turist Rehberleri ile İlgili Genelgesinin Tur Yönetim 

Sürecine Etkileri  

Paket turu yöneten rehberlerden, Kültür ve Turizm Bakanlığının turist rehberleri ile ilgili 

genelgenin etkilerini değerlendirmeleri istenmiştir. Yapılan değerlendirmeler incelendiğinde, 

rehberlerin kişisel olarak genelge kurallarına uydukları ancak acentanın turistlere yönelik tur 

süresince kullanacakları kişisel ekipman temini konusunda eksikliklerinden söz etmektedirler. Genel 

olarak görüşme yapılan tüm rehberler genelgenin olumlu etkisinden söz etmiştir. Ancak yalnız bir 

rehberin turist rehberlerine yönelik bu genelgeden haberi olmadığı tespit edilmiştir. 

(R2) Turist rehberleri pandemi genelgesine göre sorumlu kişiler olarak açıkça belirtilmiştir. Bizler 

de profesyonel turist rehberleri olarak online pandemi eğitimlerimizi tamamladık. Ancak genelgedeki 

headset zorunluluğu kuralının pek çok acente tarafından ihlal edildiği ve ne yazık ki denetimlerde de 

denetleyiciler tarafından bunun atlamış olduğunu gözlemledim. Hizmet kalitesi bakımından birçok 

maddesinin olağan olarak uygulanması gerektiği kanısındayım. Bu çerçevede sorumluluk 

denetleyicilerdedir. 

(R4) Pandemi ile ilgili bir genelgeden haberim yok. 

(R5) Paylaşımlarda bulunuldu bilgi amaçlı başka bir şey yapılmadı. 

(R6) Etkili oldu. Ama görsel ve yazılı basında her daim hatırlatma olduğu için hepsi birbirine karıştı. 

6.2.6. Genelge Kurallarını Uygulama Sırasındaki Zorluklar ve Kolaylıklar  

Turist rehberlerine görüşme kapsamında sorulan beşinci sorunun cevapları değerlendirildiğinde, 

turistlerin uzun süre maske takma konusunda rahatsız olduklarını ve maskelerini çıkardıklarını bu 

nedenle sık sık uyarıda bulunmak zorunda kaldıklarını vurgulamışlardır. 

(R1) Evet. İlk turumda maske mesafe olayını anlattığımda biz sağlık çalışanıyız biz dikkat ediyoruz 

dediler. Hes kodu kontrolü yapıldı zaten dediler.  Ben de tekrar uyarımı yaptım ve jandarma 

denetiminde hiç müdahale etmedim çünkü grupta diğer misafirler benim onları defalarca uyardığımı 

söylediler.   

(R3) Elbette birçok kişi maske takmak uzun süre istemedi. 

(R5) Maske çıkarma dememize rağmen maske çıkaran turistleri uyarmak durumunda kaldık. Ve 

uymayanlar oldu. 

(R7) Kolaylık sağlayan misafirlere genelde ödüllendirmemiz oluyor. 

6.2.7. Salgın Sonrası Tur Yönetimini Kolaylaştırıcı Unsurlar  

Görüşme formunun son sorusu olan “Salgın sonrası tur yönetimini kolaylaştırıcı unsurlar” 

hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna verilen cevaplar göz önüne aldığında, bazı turist rehberleri, 

salgın sonrasında turistlerde olumlu yönde değişiklik olacağını düşünürken, bazı rehberlerin ise, 

hiçbir değişiklik olmayacağı ve salgının kısa bir süre sonra unutulacağı yönünde düşünceleri vardır. 
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Özellikle headset sisteminin gerekliliğinden bahsedilmiştir. Bu sistemin hem rehberler için kolaylık 

hem de turistler için çeşitli avantajlar sağladığı düşüncesindeler. Ayrıca kitlesel turların yerini daha 

küçük grupların almasının tur yönetme açısından daha sağlıklı olacağı yönünde düşünceleri 

bulunmaktadır.  

(R1) Bence eski düzen olmayacaktır. İnsanların acabaları hep olacaktır mutlaka. Sürecin 

getirdiklerini takip ederek yenilikleri eski durumlarla birleştirerek önce sağlık kurallarının önemini 

kavrayarak yönetebiliriz. 

(R2) 10+ pax üzeri turlarda mutlaka headset sistemi acente tarafından kiralanmalı. Bu hem biz 

rehberlerin anlatımlarımızı yaparken sesimizi anlaşılır olarak duyurmamıza olanak sağlıyor hem de 

yorulmamızı engelliyor. Bazı müze ve ören yerlerinin alan yönetim planları çıkartılmalı ve ziyaretçi 

yönetimleri de bu doğrultuda kişi sayısı ile kısıtlanmalıdır. 50 kişilik kitlesel turlar terk edilmeli ve 

artık yalnızca gezip-görme değil algılamaya ve algılatmaya yönelik kısıtlı katılımcılı turlar 

gerçekleştirilmelidir. 

(R3) Daha net ve her yerde geçerli kurallar açıklanırsa valiliklerin kararları farklı olmazsa daha 

kolay olur işimizi yapmamız. 

(R6) Salgın bittiği zaman eminim eski düzene geri dönülür ve pandemi dönemi tamamen unutulur. 

SONUÇ  

Yeni koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında seyahat faaliyetleri durma 

noktasına gelmiştir. Bu süreçten, turizm sektöründe önemli bir rol üstlenen turist rehberleri (Düzgün 

ve Kurt, 2020), seyahat Acentaları ve tur operatörleri de salgından ekonomik, sosyal ve psikoloji 

açısından olumsuz yönde etkilenenler arasındadır (İbiş, 2020).  Araştırmada, turist rehberlerinin yeni 

koronavirüs salgını nedeniyle, paket tur yönetme sürecini etkileyen faktörler ortaya çıkarılmaya 

çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçları iki aşamada ele alınmıştır. Birinci aşama, gözlemden elde edilen 

verilerin sonuçları, ikinci aşama da ise, görüşmelerden elde edilen veriler doğrultusundaki 

sonuçlardır. 30.10/01.11.2020 tarihleri arasında yapılan gözlem bulguları incelendiğinde, tercih 

edilen x tur operatörü, “Turist Rehberliği Hizmetinde COVID-19 Pandemi Sürecinde Uyulması 

Gereken Kurallara İlişkin Genelge” de belirtildiği üzere %50 taşıma kapasiteyle paket tur 

düzenlemiştir. Paket turdan sorumlu rehberin, otobüs içi sosyal mesafe kurallarını gözeterek 

turistlerin yerlerini oturmalarını sağlayarak, sosyal mesafe konusunda dikkatli davrandığı 

saptanmıştır. Genel olarak, tur programı boyunca rehberin ve turistlerin maske, mesafe ve temizlik 

kurallarına uydukları gözlemlenmiştir. Paket tur programının içeriğinde yer alan “Tuz Gölü”, x tur 

operatörünün ve rehberin varış saatini ayarlayamamalarından dolayı görülmediği, Derinkuyu Yeraltı 

Şehri’nin son iki katı ise, yeni koronavirüs salgını kapsamında bulaş riskinin olabileceği nedeniyle 

rehber tarafından gezimi iptal edildiği görülmektedir. Turist rehberin turun bazı kısımlarını 

yönetmede yaşadığı zorlukların yeni koronavirüs kapsamında alınan tedbirleri turistlere uygulatma 
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sorunları olduğu görülmektedir. Gözlem bulgularının genel çerçevesine bakıldığında, rehber kişisel 

olarak yeni koronavirüs kurallarına uymuş ve turistlerin de bu kurallara uyması için gerekli uyarılarda 

bulunmuştur. Bu bağlamda, araştırmada ele alınan turist rehberlerinin paket tur yönetme süreçlerinin 

salgından dolaylı olarak etkilendiği ortaya çıkmıştır.  

İkinci aşama olan görüşmelerden elde edilen sonuçlar ise, sekiz turist rehberinden oluşan örneklem 

grubunun kişisel olarak maske, mesafe, temizlik kurallarına ve yeni koronavirüs kapsamında yetkili 

merciler tarafından yayımlanan genelge kurallarına uydukları saptanmıştır. Turist rehberlerinin, yeni 

koronavirüs salgın sürecinde paket turlara katılan turistlere COVID-19 kapsamında alınan tedbirleri 

sık sık hatırlattıkları ve kurallara uymayan turistleri uyardıkları anlaşılmıştır. Seyahat acentalarının 

görünen yüzü rehberler, seyahat acentalarının sundukları hizmetlerden turistlere karşı, turu sorunsuz 

yönetme konusunda da seyahat acentasına karşı sorumludurlar. Salgın sürecinde genel olarak seyahat 

acentalarının üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdikleri görülmektedir. Ancak kişisel 

kulaklık, mikrofon konusuna yeteri kadar önem vermedikleri de anlaşılmaktadır. Araştırmada turist 

rehberleri paket turları yönetme açısından çok önemli bir rol oynamaktadır. Yeni koronavirüs salgını 

nedeniyle alınan bazı tedbirler kapsamında kafe ve restoranlar bir süre hizmet vermediğinden dolayı 

rehberlerin dışarda alınan yemekler konusunda ve bu süreçte açık olan restoranlarda turistleri yemek 

yemeleri konusunda iknada zorlandıkları ortaya çıkmıştır.  

Rehberler, “Turist Rehberliği Hizmetinde COVID-19 Pandemi Sürecinde Uyulması Gereken 

Kurallara İlişkin Genelge” nin tur yönetme sürecinde kolaylık sağladığını ve turistleri kurallara uyma 

konusunda ikna edici bir rol üstlendiğini söylemişlerdir. Bu nedenle genelgenin rehberlerin yönetme 

sürecinde yardımcı bir rol üstlendiği saptanmıştır. Ek olarak, salgın sonrası tur yönetimini 

kolaylaştırıcı unsurlar incelendiğinde, headset sisteminin gerekliliği ve turistler açısında faydaları 

anlaşılmıştır. Ayrıca kitle turizmin terk edilmesi gerekliliği ve bu doğrultuda paket tur katılımcılarının 

daha küçük kapsamlı turlar gerçekleştirildiğinde kaliteli bir hizmet ve daha iyi bir tur yönetimi ile 

yürütülebileceği de saptanmıştır. Turist rehberleri tur programlarını yönetirken çeşitli olay ve 

olgulardan etkilendiği gibi, yeni koronavirüs salgınından da olumsuz yönde etkilendiği araştırma 

kapsamında ortaya çıkarılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar genelleme yapılmadan 

kendi örneklem grubundan elde edilen veriler ile sınırlıdır. Bu nedenle, araştırmanın sonuçları bu 

çerçevede değerlendirilmelidir.  Gelecek çalışmalarda, örneklem daha da genişletilerek rehber ve 

turist yönlü uygulanabilir. Diğer yandan araştırma, nicel araştırma yöntemleri kullanılarak da 

araştırılabilir.  
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ARAÇ KASKOSU YAPTIRMA ALGISI VE SİGORTA ŞİRKETİ 

SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ: DÜZCE 

ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ* 

Öğr. Gör. Ali BOLAT1, Dr. Öğr. Üyesi Abdulhamit EŞ2, Dr. Öğr. Üyesi Seyda 

FAİKOĞLU3 

Özet 

Giriş: Kasko sigortası, isteğe bağlı sigorta çeşitlerindendir ve zorunlu trafik sigortasına ek olarak 

hasarlara karşı çeşitli güvenceler sunmaktadır.  Bu araştırmada Düzce Üniversitesi’nde görevli 

akademik ve idari personelin araç kaskosu yaptırma algısı ve sigorta şirketi seçimine etki eden 

faktörler incelenmiştir.  

Amaç: Akademik ve idari personelin tercihleri, demografik özelliklerin tercihler üzerindeki etkileri 

araştırılmıştır. 

Yöntem: Araştırma kapsamında 271 kişiden veri toplanmıştır. Veriler yüz yüze anket tekniğiyle elde 

edilmiştir. Katılımcıların kasko tercihlerinde etkili olan faktörleri ortaya çıkarmak için kullanılan 

ölçeğe; açıklayıcı faktör analizi uygulanmış ve veriler özetlenmiştir. Katılımcıların kasko tercihinde 

etkili olan faktörler; hizmet ve imkân, güven (güvenlik ihtiyacı), tercih ve güvence olmak üzere dört 

boyutta özetlenmiştir. 

Bulgular: Araştırmanın sonuçlarına göre; araç sahiplerinin araç kaskosu yaptırma ve sigorta şirketi 

seçimini etkileyen dört faktör arasından, hizmet ve imkân faktörünün en yüksek puan ortalamasına 

sahip olduğu görülmektedir. Aynı şekilde tercih faktörünün de en düşük puan ortalamasına sahip 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, kasko tercihinde etkili olan faktörlerin, katılımcıların 

demografik özelliklerine göre farklılık göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır. Bunun yanında, kasko 

yaptırıp yaptırmama durumuna göre kaskoya karşı tutumlar arasında farklılık görülmemiştir. Bu 

bulgulardan hareketle, araştırma sonucunda kasko firmalarına yönelik önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler-Kasko, Sigorta, Araç Kaskosu, Şirket Seçimi, Kasko Tercihi. 
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DETERMINATION OF THE FACTORS AFFECTING THE 

PERCEPTION OF INSURANCE AND INSURANCE COMPANY: 

DÜZCE UNIVERCITY EXAMPLE  

 

Abstract 

Introduction: Motor own damage insurance is one of the optional insurance types and offers various 

assurances against damages in addition to compulsory traffic insurance. In this study, the affecting 

factors making car insurance and the choice of an insurance company of the academic and 

administrative staff in Düzce University, were examined.  

Aim: The effects of the preferences of the academic and administrative staff were investigated on 

demographic characteristics.  

Method: Data were collected from 271 people involved in this study. Data were obtained by face-to-

face survey technique. The scale used to reveal the factors that are effective on the participants' 

insurance preferences; explanatory factor analysis was applied and the data were summarized. 

Factors influencing participants' insurance preference; service and opportunity, confidence (security 

need), preference and assurance are summarized in four dimensions.  

Findings: According to the study results; It is observed that the owners of vehicles and the factors 

that have the highest score of service and facility factor have the highest average among the four 

factors affecting the choice of company and insurance company. Similarly, the factor of choice has 

the lowest mean score. In addition, it was found that the factors that are effective in insurance 

preference did not differ according to the demographic characteristics of the participants. Besides, 

there is no difference between the attitudes towards insurance and whether to have an insurance. 

Based on these findings, in result of the research, suggestions were made for the insurance companies. 

Keywords-Casco, Insurance, Car Insurance, Choice of Company, Insurance Preference. 

1. GİRİŞ 

Hizmet sektörü içerisinde yer alan sigortacılık sektörü; ülkemizde hızla büyüyen ve gelişen 

sektörler arasında yer almaktadır. Kasko sigortası, isteğe bağlı sigorta çeşitlerindendir ve zorunlu 

trafik sigortasına ek olarak hasarlara karşı çeşitli güvenceler sunmaktadır. Kasko sigortası; çarpma-

çarpılma, yanma, çalınma veya çalınma teşebbüsünün sonucunda hasarın bir bölümünü ya da 

tamamını karşılar. Üçüncü kişilerin art niyetli hareketleri ve sel, deprem gibi doğal felaketler de bazı 

kasko sigortaları kapsamına alınabilmektedir. Kaskonun fiyatı, trafik sigortası ücretleri gibi aracın 

modeli, kullanım yılı, türü ve aracın diğer özelliklerine göre şirketten şirkete değişiklikler 

göstermektedir. Kasko sigortasına ödenen ücretlerin fazla olması ile hasar kapsamı ve verilen 
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hizmetlerin sayısı da artış göstermektedir. Bireylerin araç kaskosu yaptırma ve sigorta şirketi seçimine 

etkisi olduğu düşünülen faktörlerin belirlenmesi ve karar verme sürecinde bu faktörlerin ne düzeyde 

etkili olduğunun bilinmesi sigortacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamaktadır. Günümüzde 

sigorta işletmeleri artan rekabet koşullarında kazançlarını arttırabilmek ve belirledikleri hedeflere 

ulaşabilmek için müşterilerinin talep ve isteklerini gerçekleştirmeye yönelik stratejiler 

geliştirmektedir. Bu stratejileri geliştirirken bireylerin satın alma tercihlerini etkileyen faktörlerin 

başında yer alan fiyat etkisinin dışında ne gibi etkilerin olduğu araştırılmaktadır. Araştırmanın 

evrenini Düzce Üniversitesi’nde görevli akademik ve idari personellerden oluşan bireyler 

oluşturmaktadır. Araştırma evreni içerisindeki akademik ve idari personele, anket formu ve yüz yüze 

yapılan görüşmelerle ulaşılmıştır. Uygulanan bu anket formlarının hatalı ve eksik olanları elendikten 

sonra 271 anket dikkate alınmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar, verilerin işlenmesinde kullanılan 

istatiksel tekniklerin yeterlilik dereceleri, araştırmaya katılan Düzce Üniversitesi’nde görevli 

akademik ve idari personelin verdikleri cevaplarla sınırlıdır. Ayrıca bu çalışma Düzce 

Üniversitesi’nde görevli akademik ve idari personelin araç kaskosu yaptırma algısı ve sigorta şirketi 

seçimini etkileyen faktörlerin tespiti ile sınırlıdır. Bu araştırmanın problemi, araç sahiplerinin araç 

kaskosu yaptırma algısının kişinin mal varlığını güvence altına alma isteğinin, çevresel, kişisel ve 

kişilerarası faktörlerin etkilerinin ne yönde olduğu, bu faktörler ile sigorta şirketi seçme stratejisi 

arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağı ve karar verme sürecinde bu faktörlerin ne düzeyde etkili 

olduğudur. 

2. SİGORTA VE RİSK KAVRAMI  

Sigorta, sigortacının belirli bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilen bir 

menfaatini zarara uğratan bir tehlikenin veya riskin gerçekleşmesi durumunda tazminat ödemeyi 

taahhüt etmesidir (Genç, 2002). Sosyal açıdan sigorta, büyük bir insan topluluğunu teşkil eden 

bireylerin ayrı ayrı ve aynı şekilde karşılaştıkları risklere karşı, ortaya çıkabilecek zararın yine bu 

bireyler arasında karşılıklı olarak giderilmesidir (Yeter, 2006). Sigortacılık sektörü; verdiği 

hizmetlerle, sigortalıyı muhtemel risklerin zararlarına karşı korumakta ve yarattığı fonlarla 

yatırımlara kaynaklık etmektedir (Erol vd., 2016). Sigorta hizmeti verenin, belirli bir prim 

karşılığında, sigorta hizmeti alan kişinin para ile ölçülebilen bir varlığını olumsuz etkileyen riskin 

gerçekleşmesi durumunda tazminat ödemeyi taahhüt etmesi sigortadır (Özkan, 1998). Bu tanımlardan 

hareketle; sigorta şirketi bazı risklere karşı önceden belirli bir miktar tazminat ödemeyi taahhüt 

etmekte ve bunu belirli bir fiyattan sigorta yaptırana satmaktadır. 

Risk veya riziko, gerçekleşme süresi ve olasılığı bakımından ilerideki günlere yönelik 

öngörülemeyen bir olay olarak ifade edildiği gibi gerçekleşmesi sonucunda olumsuz bir olayın 

oluşması ihtimali olarak da ifade edilebilir (Alma, 2015).  Risk kelimesinin kökü Arapçada risk veya 

Latincede “ricium” kelimesinden bugünlere geldiği tahmin edilmektedir. TDK’ya göre risk, “iktisadi 
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karar birimlerinin verecekleri kararlar sonucunda ortaya çıkaracak getiriyi olumsuz etkileyebilecek 

olayların gerçekleşme olasılığı, diğer bir deyişle olayların gerçekleşme olasılığının bilindiği duruma 

karşı belirsizlik” olarak ifade edilmektedir (Günel, 2017) 

2.1. Kasko Sigortası 

Kasko sigortası; bir aracın kaza geçirmesi, yanması, çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi 

sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigorta çeşididir (Aydın, 2004). Kasko sigortası, 

belirli riskler nedeni ile motorlu kara taşıt araçlarında oluşabilecek hasarları güvence altına alan bir 

sigorta alanıdır. Kasko (Casco) terimi, Fransızcada kırılma anlamına gelen casse ve çarpışma 

anlamına gelen collision kelimelerinin ilk hecelerinden oluşmuştur. Kasko sigortası, sigorta ettirenin 

ödeyeceği prime karşılık olarak, aracın karşılaşabileceği risklerin, sigorta tarafından teminat altına 

alınmasını öngören sigorta sözleşmesine, kasko sigortası denir (Günel, 2017). 

İsteğe bağlı bir sigorta çeşidi olan kasko sigortası; zorunlu trafik sigortasına ek olarak hasarlara 

karşı çeşitli güvenceler sunmaktadır. Kasko sigortası; çarpma-çarpılma, yanma, çalınma-çalınma 

teşebbüsünün sonucunda hasarın veya kaybın bir bölümünü ya da tamamını karşılar. Üçüncü kişilerin 

art niyetli hareketleri ve sel, deprem gibi doğal felaketler de bazı kasko sigortaları kapsamına 

alınabilmektedir. Kaskonun fiyatı, trafik sigortası ücretleri gibi aracın türü, modeli, kullanım yılı ve 

aracın diğer özelliklerine göre ve şirketten şirkete değişiklik gösterir. Kasko sigortasına ödenen 

ücretlerin artması ile hasar kapsamı ve verilen hizmetlerin sayısı da artmaktadır. Ambulans, çekici, 

yol yardımı, taksi yardımı gibi hizmetler bu kapsama girmektedir (Gümüş ve Şerit, 2015). 

2.2. Kasko Sigortasının Trafik Sigortasından Farkı 

Kasko sigortası; karayolunda kullanılan motorlu ve motorsuz taşıtların yangın, çalınma ve kaza 

gibi risklerden meydana gelen maddi zararlarını karşılar. Almanya’da geliştirilen kasko sigortası, 

kapsam ve içerik açısından zorunlu trafik sigortasından farklıdır. Trafik sigortası motorlu bir aracın, 

bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya herhangi bir kamu malına veya üçüncü kişilerin araçlarına 

verdiği zarara karşı olan sorumluluğunu belirli limitler dâhilinde karşılamayı sağlayan ve aynı 

zamanda yasal olarak herkese zorunlu hale getirilmiş bir sigortadır (Uluğ, 2001). Bu tanımdan 

anlaşıldığı üzere trafik sigortası zorunlu iken kasko sigortası isteğe bağlıdır.  

Uygulamada, trafik sigortası da denilen motorlu kara araçları zorunlu mali sorumluluk sigortası, 

kasko sigortasından farklıdır. Kasko sigortası, özel şirketler aracılığı ile araç sahibinin veya aracı 

kullanan kişinin tamamen inisiyatifine bağlı olarak yaptırılır. Trafik sigortasının yaptırılması ise 

kanunen zorunludur. Trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkmak da yasaktır (Gözüngü, 2004). 

Trafik sigortası, aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan 

ve yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır. Kasko sigortası ise kendi aracınıza gelen maddi zararları 

teminat altına almaktadır. 
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Trafik sigortası, sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılamaktadır, kendi aracınızın hasarını 

karşılamaz. Böyle durumlarda kasko sigortası yaptırılmasına gerek vardır. Şirketler, teminatların 

geliştirilmesi amacıyla paket poliçeler de oluşturmaktadırlar. İşte bu kapsamda, kasko sigortaları ile 

birlikte ihtiyari mali sorumluluk sigortası, ferdi kaza sigortası, seyahat araç destek sigortası gibi 

teminatlar da ek poliçelerle verilmektedir.  Örneğin, trafik sigortası manevi tazminat taleplerini 

karşılamazken, kasko sigortasına ek olarak motorlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk sigortası ile 

manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir (Türkiye Sigorta Birliği, 2018). 

2.3. Konu ile İlgili Yapılan Çalışmalar 

Çalışmaya konu olan araştırma ile ilgili literatürde yapılmış çalışmalar; Gözüngü (2004), İstanbul 

plakalı hususi otomobil sahibi bireylerin kasko poliçesi satın alma kararlarını etkileyen faktörlerin 

belirlenmesine ilişkin pilot araştırma isimli çalışmasında; kasko poliçesi, müşterilerin sosyo-

demografik özellikleri ile satın alma davranışları arasındaki ilişkiler incelenmiş, mevcut ve potansiyel 

müşterilerin satın alma davranışları bakımından farkları ortaya koyulmuştur. 

Gülbitti (2007), kasko sigortasının incelenmesi ve Türkiye'de kasko sigortası hasar 

uygulamalarının değerlendirilmesi isimli çalışmasında; uygulamada yürütülen işlemler açıklanarak 

olumlu ve olumsuz durumlar tespit edilmiştir. 

Durmuş (2011), Türkiye'de sigorta sektörünün tarihsel gelişimi ve kasko sigorta tercihi üzerine 

Tokat ili uygulaması isimli çalışmasında; gelir, ehliyet kullanım süresi, geçirilen maddi hasarlı trafik 

kazasının olup olmadığı, otomobilin değeri gibi değişkenler %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel 

olarak anlamlı ve bağımlı değişkenle (kaskonun var olup olmadığı) pozitif ilişkili bulunmuştur. 

Alma (2015), Türkiye sigorta sektörünün incelenmesi ve kasko sigorta tercihini etkileyen 

faktörlerin belirlenmesi: Celal Bayar Üniversitesi personeline uygulama isimli çalışmasında; yoğun 

olarak kasko sigortası tercihinde tüketicilerin tercihlerini etkileyen demografik, sosyo-kültürel, 

ekonomik, psikolojik faktörler belirlenmekte ve uygulanan anket sonuçları analiz edilmektedir.  

Öksüz (2016), trafik ve kasko sigortalarının sigorta sektöründeki uygulamaları, sorunları ve çözüm 

arayışları isimli çalışmasında; kasko ile ilgili sıkıntıların müşterileri rahatsız etmemesi için sektörün 

düzenleyici ve denetleyici kurumu olan Hazine Müsteşarlığı’nın yapması gereken düzenlemeler 

üzerinde durulmuştur. 

Özdemir (2017), sigortacılıkta risk ve kasko sigortası tercihi üzerine Aydın ili uygulaması isimli 

çalışmasında; sigorta ve risk kavramı üzerinde durulmuş ve kasko sigortası tercihi üzerine Aydın ili 

ilgili analizler yapılmıştır. 

Günel (2017), araç kaskosu yaptırma düşüncesini ve sigorta şirketi seçimini etkileyen faktörlerin 

tespitine yönelik yapısal eşitlik modeli ile ölçek geliştirme: Cumhuriyet Üniversitesi'nde bir uygulama 

isimli çalışmasında; akademik ve idari personelin araç kaskosu yaptırma ve sigorta şirketi seçimini 
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etkilediği düşünülen; “şirket bilinirliği” ve “güven” faktörlerinin demografik verilere (cinsiyet, yaş, 

eğitim, görev, aylık gelir, bölge, araç sahipliği, kasko yaptırılması) göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği gözlenmiştir. Ayrıca “acente tavrı” faktörünün cinsiyet ve yaş, “şirket imkânları” 

faktörünün yaş, “güvence” faktörünün yaş ve görev, “ek teminatlar” faktörünün eğitim, görev, gelir 

ve kasko yaptırılması, “kasko deneyimi” faktörünün eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık 

gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca personelin en fazla dikkate aldığı faktörün “ek teminatlar” 

olduğu, bunu “güvence” faktörü ile “acentenin tavrı” faktörlerinin izlediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Dirik (2018), kasko sigortalarında müşteri memnuniyeti üzerine bir uygulama isimli çalışmasında; 

müşterilerin en çok fiyatlar konusunda memnun olmadıklarını belirlenmiştir. 

Erol ve Alma (2016), ‘’Kasko Sigorta Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Celal Bayar 

Üniversitesi Personeline Uygulama’’ isimli çalışmasında; katılımcılara sorulan ‘’araç kasko poliçesi 

satın alırken aşağıdaki faktörlerden hangileri ne derece etkili olmuştur?’’ sorusuna cevap olarak ilk 

‘aracınızı güvence altına almak’ ifadesi yer alırken, katılımcıların ‘’araç kasko poliçesi yaptırmamada 

veya iptal ettirmede aşağıdaki faktörlerden hangileri ne derece etkili olmuştur?’’ sorusuna en yüksek 

değere sahip olan ‘’poliçe fiyatlarının yüksek olması’’ ifadesi yer almıştır. 

Filiz ve Şengöz (2010), ‘’Kasko Sigortası Tercihinin Konjoint Analizi İle İncelenmesi’’ isimli 

çalışmasında; İzmir’in Bayındır ilçesindeki otomobil sahibi kişilerin otomobilleri için bir kasko 

sigortası seçerken en fazla önem verdikleri faktörler ortaya çıkarılmıştır. 

Gümüş ve Şerit (2015), ‘’Kasko Sigortası Edinme ile Bireylerin Kaygı Düzeyleri mi Yoksa 

Demografik Özellikleri mi İlişkilidir?’’ isimli çalışmasında; araç sahiplerinin kaygı düzeyleri ile 

kasko sigortası yaptırma durumları arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır. 

Şentürk ve Eker (2017), ‘’Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi: Kasko 

Sigorta Müşterileri Üzerine Bir Uygulama’’ isimli çalışmasında; müşteri sadakati algısı demografik 

özelliklere göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Kasko sigorta işletmelerinde algılanan hizmet 

kalitesi boyutlarından güvenilirlik, empati ve yanıt verilebilirliğin müşteri sadakati üzerinde pozitif 

ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu, fiziksel özelliklerin ise anlamlı bir etkiye sahip olmadığı tespit 

edildiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Demir vd. (2018), ‘’Cumhuriyet Üniversitesi Personelinin Araç Kaskosu İçin Sigorta Şirketi 

Seçimini Etkileyen Faktörlerin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi’’ isimli çalışmasında; 

sigorta şirketi seçimini etkilediği düşünülen şirket bilinirliği ve güven faktörleri hiçbir değişkene göre 

anlamlı bir farklılık göstermezken, acentenin tavrı, şirket imkânları, güvence, ek teminatlar ve kasko 

deneyimi faktörleri ise çeşitli değişkenlere göre farklılık göstermektedir. Bu bulgular doğrultusunda 

üniversite personelinin araç kaskosu yaptırırken sigorta şirketi seçimlerinde en çok dikkate alınan 
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faktörün ek teminatlar olduğu, bunu güvence ve acentenin tavrı faktörlerinin izlediği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

3. YÖNTEM  

Bu çalışmada araç kaskosu yaptırma algısı ve sigorta şirketi seçimini etkileyen faktörlerin tespiti 

amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler anket tekniği ile 

toplanmıştır. Bu amaçla Günel (2017) tarafındangeliştirilen ve Sivas ili Cumhuriyet Üniversitesi 

evreninde uygulanan ölçekler kullanılmıştır. 

Araç sahiplerinin kasko sigortası yaptırma düşüncesini ve sigorta şirketi seçimini etkileyen 

faktörlerin tespiti için geliştirilen bu ölçekler, beş dereceli Likert tipi bir ölçektir. Ölçekte yer alan 

maddelerin cevap seçenekleri “5= Kesinlikle Katılıyorum”, “4= Katılıyorum”, “3= Kararsızım”, “2= 

Katılmıyorum” ve “1= Kesinlikle Katılmıyorum” şeklindedir. Dolayısıyla ölçekteki maddelerin 

cevap puanları 1 ile 5 arasında değişmektedir. Cevap puanı, 5’e yaklaştıkça kişinin ilgili maddeye 

katılma düzeyinin yüksek olduğunu, cevap puanı 1’e yaklaştıkça kişinin ilgili maddeye katılma 

düzeyinin düşük olduğunu gösterir. Anket üç bölümden oluşmaktadır; birinci bölümde 37 adet soru, 

ikinci bölümde 18 adet soru, üçüncü bölümde ise 8 adet demografik özelliklere ait sorularla birlikte 

toplam 63 adet soru bulunmaktadır.  

Araştırmanın evrenini, 29.12.2016 tarihi itibariyle Düzce Üniversitesi’nde görevli 1087 akademik, 

774 idari personel olmak üzere 1861 kişi oluşturmaktadır (Düzce Üniversitesi, 2018). Araştırmanın 

örneklemi ise kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen Düzce Üniversitesi’nde görevli toplam 271 

akademik ve idari personel oluşturmaktadır. Araştırma evreni içerisindeki akademik ve idari 

personele, anket formu ile ulaşılmıştır. 

Çalışmada analiz edilen veriler, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nden alınan 29.12.2016 tarih ve 

66032 sayılı anket uygulama izni ile 02.01.2017-01.05.2017 tarihleri arasında, Düzce 

Üniversitesi’nde görevli akademik ve idari personele yönelik olarak kolayda örnekleme yöntemi ile 

belirlenen 271 kişiye uygulanmıştır. 

Toplanan anketlerden elde edilen veriler, SPSS 23.0 istatistik paket programına girilmiştir. Girilen 

veriler Bağımsız Gruplarda T-Testi, ANOVA Testi, Faktör Analizi, iç tutarlılığı belirlemeye yönelik 

Cronbach Alpha Analizi ile değerlendirilmiştir. 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmaya katılan idari ve akademik personellerin özellikleri aşağıdaki tablolarda sırasıyla 

verilmiştir. 
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Tablo 1. Demografik Değişkenler 

Cinsiyete Göre 

Dağılımları 
Frekans Yüzde 

Erkek 

 
186 68,6 

Kadın 

 
85 31,4 

Toplam 271 100,0 

Yaşa Göre Dağılımları Frekans Yüzde 

<25 29 10,7 

25-44 215 79,3 

45-60 24 8,9 

>60 3 1,1 

Toplam 271 100,0 

Eğitim Durumuna Göre 

Dağılımı 
Frekans Yüzde 

Lise Öncesi 14 5,2 

Ön Lisans 31 11,4 

Lisans 89 32,8 

Lisansüstü 137 50,6 

Toplam 271 100,0 

Görevlerine Göre 

Dağılımları 
Frekans Yüzde 

İdari Personel 126 46,5 

Akademik Personel 143 52,8 

Cevapsız 2 0,7 

Toplam 271 100,0 

Aylık Gelir Durumu Frekans Yüzde 

<3500TL 127 46,9 

3501TL-7000TL 132 48,7 

>7001TL 12 4,4 

Toplam 271 100,0 

Katılımcıların Bölgesi Frekans Yüzde 

Cevapsız 7 2,6 

Akdeniz 19 7,0 

Doğu Anadolu 29 10,7 

Ege 17 6,3 

Güneydoğu Anadolu 8 3,0 

Karadeniz 105 38,7 

Marmara 51 18,8 

İç Anadolu 35 12,9 

Toplam 271 100,0 

Araç Sahipliğine Göre 

Dağılımları Frekans Yüzde 

EVET 195 72,0 

HAYIR 76 28,0 

Toplam 271 100,0 

Kasko Yaptırılmasına 

Göre Dağılımları 
Frekans Yüzde 

EVET 135 49,8 

HAYIR 136 50,2 
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Toplam 271 100,0 

Yukarıdaki tablolar incelendiğinde katılımcıların çoğunluğunun erkek (%68,6), yaş aralığının 25-

44 arasında yoğunlaştığı (%79,3), büyük çoğunluğunun yüksek lisans mezunu (%50,6) olduğu, 

akademik ve idari personel dağılımının birbirine yakın olduğu, katılımcıların neredeyse tamamının 

aylık gelirlerin 7000 TL’nin altında olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların büyük çoğunluğu 

Karadeniz Bölgesi’ndendir. Katılımcıların büyük çoğunluğu (%72) araç sahibi olup, kasko yaptırma-

yaptırmama oranı birbirine çok yakındır. 

Ölçeğin Yapı Geçerliliğine İlişkin Faktör Analizi   

Ölçek geliştirme çalışmalarında faktör analizi ölçeğin yapı geçerliğini ortaya çıkarmak için 

araştırmacıların genellikle kullandığı bir metottur. Faktör analizi; çok sayıdaki değişkeni, belirli sayıda 

gruplara ayırarak, her bir grubun içindeki değişkenler arasındaki ilişkiyi maksimum, gruplar arasındaki 

ilişkiyi ise minimum yaparak, bu grupları yeni değişkenlere dönüştüren bir analiz çeşididir. 

Oluşturulan bu yeni değişkenlere faktör adı verilmektedir. Faktör analizi, çok sayıdaki değişken 

arasındaki ilişkilere dayanarak, birbirinden bağımsız ve daha az sayıda, daha anlamlı ve özet bir 

biçimde yeni değişkenler bulunmasını sağlamaktadır (Karagöz, 2015). Bu araştırmada taslak ölçeğin 

yapı geçerliliğinin tespit edilmesi için faktör analizi uygulanmıştır. 

Veri Setinin Faktör Analizi İçin Uygunluğunun Değerlendirilmesi 

Tüm veri grupları için faktör analizi yöntemi yapı geçerliliğinin sağlanmasında uygun olmayabilir. 

Faktör analizi yapılabilmesi için veri grubunun bazı kriterleri sağlaması gerekir. Faktör analizi için 

verilerin uygun olup olmadığını değerlendirmek amacıyla; Barlett testi, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

testi ve korelasyon matrisi oluşturulur. Değişken sayısının fazla olduğu durumlarda korelasyon 

matrisinin yorumlanması zordur. Bu yüzden analiz için Barlett testi ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

testi uygulanmıştır (Günel, 2017). 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) İstatistiği 

Tablo 2. KMO ve Bartlett's Testi Sonuçları 

Örneklem Uygunluğunun Ölçümü ,859 

Bartlett Küresellik Testi 

Ki-Kare 1927,435 

Serbestlik Derecesi 210 

Sig. ,000 

 

Elde edilen bulgular doğrultusunda taslak ölçeğe ait verilere ilişkin KMO istatistiği %85,9 (0,859) 

olarak bulunmuştur. Bulunan 85,9 değeri 0,50’den büyük olduğundan veri setinin faktör analizi için 

uygun olduğu söylenebilir. 
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Bartlett Küresellik Testi 

Yapılan analiz neticesinde yukarıdaki tabloya göre Bartlett Küresellik Testi istatistiği B=1927,435 

ve p=0,000<0,001 olarak hesaplanmıştır. Buna göre değişkenler arasında yüksek kolerasyon olup veri 

setinin faktör analizi için uygun olduğu belirlenmiştir. 

Faktör Sayısının Belirlenmesi ve Ortak Varyans 

Tablo 3. Ölçeğe Ait Toplam Açıklanan Varyans 

Bileşen 

Başlangıç Özdeğeri Ekstraksiyon Kareler Toplamı Dönüşüm Kareler Toplamı 

Toplam 
Varyansın 

Yüzdesi 

Kümülatif 

Yüzde 
Toplam 

Varyansın 

Yüzdesi 

Kümülatif 

Yüzde 
Toplam 

Varyansın 

Yüzdesi 

Kümülatif 

Yüzde 

1. Faktör 5,876 27,981 27,981 5,876 27,981 27,981 4,908 23,371 23,371 

2. Faktör 2,759 13,138 41,119 2,759 13,138 41,119 2,432 11,583 34,954 

3. Faktör 1,494 7,115 48,234 1,494 7,115 48,234 2,178 10,373 45,326 

4. Faktör 1,283 6,109 54,344 1,283 6,109 54,344 1,894 9,017 54,344 

Tablodaki bilgilere göre öz değerlerin; Faktör 1 için 5,876, Faktör 2 için 2,759, Faktör 3 için 1,494, 

Faktör 4 için 1,283 şeklinde olduğu görülmüştür. Bir değişkenin analizde yer alan diğer değişkenlerle 

paylaştığı varyans miktarı ortak varyans olup tablo incelendiğinde; açıklanan toplam varyansı, 

dönüşümden önceki ve sonraki öz değerleri vermekte ve dört faktörlü bir yapının çıktığını 

göstermektedir. İlk faktör toplam varyansın %23,371’ini, ikinci faktör %11,583’ünü, üçüncü faktör 

%10,373’ünü ve dördüncü faktör ise %9,017’sini açıklamaktadır. Öz değerlerin açıkladıkları 

birikimli varyans miktarı, hesaplanan toplam açıklanan varyansın %54,344’üdür. Taslak ölçek 

üzerinde yapılan bütün bu analizler sonucunda ölçeğin yapı geçerliliğine sahip olduğu söylenebilir. 

Rotasyon Aşaması 

Tablo 4. Taslak Ölçeğin Döndürülmüş Matrisi 

Taslak Ölçeğin Döndürülmüş Matrisi 

 

Bileşen 

1 2 3 4 

B17 ,762    

B11 ,716    

B15 ,711    

B12 ,689    

B8 ,686    

B3 ,684    

B4 ,664    

B16 ,653    

B18 ,631    

B9 ,625    

A34  ,789   

A33  ,761   

A24  ,729   

A28  ,578   

A35   ,730  

B5   ,721  

A26   ,711  

A37   ,616  
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A10    ,778 

A8    ,740 

A9    ,736 

Tabloya göre faktör yük değerlerinin 0,578-0,789 aralığında değişim gösterdiği görülmektedir. 

Maddelerin ait olduğu faktörle olan alakasını izah eden faktör yük değeri, uygulamada madde seçimi 

için genel olarak 0,45 üzeri değerleri iyi bir ölçüt olarak önermektedir. Diğer taraftan Varimaks 

rotasyonu sonucunda elde edilen faktör yükleri, genel olarak 0,32-0,44 arası kötü, 0,45-0,54 arası 

normal, 0,55-0,62 arası iyi, 0,63-0,70 arası çok iyi ve 0,70 üzeri için mükemmel olarak kabul 

edilmektedir (Günel, 2017). Tablodaki verilerin doğrultusunda 2 madde “İyi”, 7 madde “Çok İyi”, ve 

12 madde de “Mükemmel” yönde değişim göstermektedir. Bu değerlere bakıldığında ölçeğin, araç 

sahiplerinin araç kaskosu yaptırma algısı ve sigorta şirketi seçimini etkileyen faktörleri ölçmede 

kullanılabilecek geçerli bir ölçek olduğu söylenebilir. 

Faktörlerin Adlandırılması 

Tablo 5. Dönüştürülmüş Bileşenler Matrisi 

 

Bileşen  

1 2 3 4  

Faktör 1= Hizmet ve imkân 

Kaza sonrası araç sahiplerinin menfaatlerinin gözetilmesi, 

kasko şirketi tercihini etkiler. 
,762    B17 

Acente personelinin, kaza yerine zamanında gelmesi şirket 

seçimini etkiler. 
,716    B11 

Kasko şirketinin, kaza sonrası orijinal parça sunması, şirket 

seçiminde etkilidir. 
,711    B15 

Kasko şirketlerinin sunduğu teminatlar, şirket tercihinde 

etkilidir. 
,689    B12 

Kasko şirketinin her ilde servislerle anlaşmasının olması 

şirket tercihinde etkilidir. 
,686    B8 

Kasko şirketi tercihini, şirketin kaza sonrası araç tahsis 

etmesi etkiler. 
,684    B3 

Ek hizmetlerin zamanında yerine getirilmesi şirket tercihini 

etkiler. 
,664    B4 

Kasko şirketinin değiştirilmesinde, şirketin, işleri ağırdan 

alması etkilidir. 
,653    B16 

Poliçedeki teminatların yeterince açıklanması, kasko şirketi 

tercihini etkiler. 
,631    B18 

Şirketin sunduğu prim ödeme şartları, kasko şirketi 

tercihinde etkilidir. 
,625    B9 

Faktör 2= Güven (Güvenlik ihtiyacı) 

Herhangi bir kaskolu araçla yolculuk yapanlar, kendilerini 

güvende hissederler. 
 ,789   A34 

Kaskolu araç kullananlar kendilerini güvende hissederler.  ,761   A33 

Kasko ile şahsın hem kendisi hem de sevdikleri güvence 

altında olur. 
 ,729   A24 

Kaza haberlerinin kişilerde oluşturduğu korku, kasko 

yaptırma eğilimini artırır. 
 ,578   A28 

Faktör 3= Tercih 

Eğitim seviyesi yükseldikçe kasko yaptırma düşüncesi 

artmaktadır. 
  ,730  A35 

Kasko şirketi seçiminde, şirketin ismi önemlidir.   ,721  B5 
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Kasko yaptırma bir çağdaşlık göstergesi olarak 

görülmektedir. 
  ,711  A26 

Kişilerde yaş ilerledikçe kasko yaptırma düşüncesi artar.   ,616  A37 

Faktör 4= Güvence 

Modeli yüksek olan araç sahiplerinde, kasko yaptırma 

düşüncesi fazladır. 
   ,778 A10 

Kaskosuz araçla kaza yapıp yüksek tutarda hasar masrafı 

ödeyen kişilerde, kasko yaptırma eğilimi fazladır. 
   ,740 A8 

Kasko yaptırmada, malvarlığını güvence altına alma isteği 

etkilidir. 
   ,736 A9 

Aşağıda bu analizler sonucunda ortaya çıkan dört faktöre ait maddeler ve bu maddelere uygun 

adlandırmalar verilmiştir. 

Tabloda görüldüğü üzere; Faktör 1 altında toplanan maddeler B17, B11, B15, B12, B8, B3, B4, 

B16, B18, B9’dir.  Bu maddelere bakıldığında araç sahiplerinin araç kaskosu yaptırma ve sigorta 

şirketi seçiminde, şirketin sunduğu hizmetler ile şirketin sigortalıya sunduğu vaatlerin etkili olduğu 

görülmektedir. Bu sebeple birinci faktöre “hizmet ve imkan” ismi uygun görülmüştür.  

Tabloda görüldüğü üzere; Faktör 2 altında toplanan maddeler; A34, A33, A24, A28’dir. Bu 

maddelere bakıldığında araç sahiplerinin araç kaskosu yaptırma ve sigorta seçiminde, kişilerin kasko 

yaptırma düşüncesi ve kaskolu bir araçla seyahat ederken veya kaskolu bir araç kullanırken hem 

kendilerini hem de sevdiklerini güvende hissetmelerinin etkili olduğu görülmektedir. Bu sebeple bu 

faktöre “güven (güvenlik ihtiyacı)” ismi uygun görülmüştür. 

Tabloda görüldüğü üzere; Faktör 3 altında toplanan maddeler; A35, B5, A26, A37’dir. Bu 

maddelere bakıldığında araç sahiplerinin araç kaskosu yaptırma ve sigorta şirketi seçiminde, kişileri 

yaşları ilerledikçe ve eğitim seviyeleri arttıkça sigorta şirketi seçiminde şirket isminin kasko 

yaptırma düşüncesi etkilediği söylenebilir. Bu sebeple üçüncü faktöre “tercih” ismi uygun 

görülmüştür. 

Tabloda görüldüğü üzere; Faktör 4 altında toplanan maddeler; A10, A8, A9’dir. Bu maddelere 

bakıldığında araç sahiplerinin araç kaskosu yaptırma ve sigorta şirketi seçiminde, kişilerin mal 

varlığını teminat altına alma isteğinin etkili olduğu ve modeli yüksek arabası olanların kaza 

masrafının çok olması sigorta yaptırma düşüncesini etkilediği görülmektedir. Bu sebeple dördüncü 

faktöre “güvence” ismi uygun görülmüştür. 

Son olarak bu dört faktöre ait maddelerin numaraları, açıkladıkları toplam varyans ve faktör 

isimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Tablo 6. Varyans ve Faktör İsimleri 

Faktörler Madde Numaraları 
Açıklanan Varyans 

Değeri 

Faktör1: Hizmet ve İmkân 
B3, B4, B8, B9, B11, B12, B15, 

B16, B17, B18 
27,981 

Faktör2: Güven (Güvenlik İhtiyacı) A24, A28, A33, A34 13,138 

Faktör3: Tercih B5, A26, A35, B37 7,115 

Faktör4: Güvence A8, A9, A10 6,109 

Faktörlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

Yapılan analizler sonucu bulunan faktörlere ait ortalama ve standart sapma değerleri aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

Tablo 7. Standart Sapma Değerleri 

Faktörler N  Standart Sapma 

Faktör1: Hizmet ve İmkân 271 4,3391 0,45965 

Faktör2: Güven (Güvenlik ihtiyacı) 271 3,7943 0,76187 

Faktör3: Tercih 271 3,2980 0,75431 

Faktör4: Güvence 271 4,3272 0,53783 

Tasarlanan bu ölçekte, maddelerden alınabilecek puanlar 1 ile 5 arasında değişmektedir. Yani 

faktörlerin ortalamalarının 5’e yakın olması araç sahiplerinin o faktördeki maddelere katılım 

düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Yine faktörlerin ortalamalarının 1’e yakın olması 

araç sahiplerinin o faktördeki maddelere katılım düzeylerinin düşük olduğunu göstermektedir. 

Yukarıdaki tablodaki verilere göre, araç sahiplerinin araç kaskosu yaptırma ve sigorta şirketi 

seçimini etkileyen faktörlerin tespitinde kullanılan Faktör 1: Şirket Hizmet ve İmkânlarının en 

yüksek puan ortalamasına sahip olduğu görülmektedir. Aynı şekilde Faktör 3: Tercih en düşük puan 

ortalamasına sahiptir.  Dolayısıyla araç sahiplerinde Faktör1: Şirket hizmet ve İmkânlarının, Faktör 

3: Tercih ’ten daha fazla araç sahiplerini etkilediği söylenebilir.  

Faktörlerin Bağımsız Değişkenlerle Analizi 

Tablo 8. Anova ve T Testi Sig. Değerleri Sonuçları 

 
Eğitim 

Durumu 
Yaş Cinsiyet  Görevler Bölge 

Araç 

Sahip 

Kasko 

Yaptırma 

Aylık 

Gelir 

Faktör1:  

Hizmet ve İmkân 
,491 ,241 ,899 ,031 ,315 ,941 ,699 ,081 

Faktör2: Güven 

(Güvenlik ihtiyacı) 
,163 ,627 ,001 ,850 ,319 ,450 ,409 ,415 

Faktör3:Tercih ,261 ,697 ,008 ,792 ,089 ,918 ,376 ,008 

Faktör4:Güvence ,575 ,395 ,698 ,823 ,241 ,436 ,819 ,497 

Egitim: Yukarıdaki tabloya göre bütün faktörler için sig. değerleri 0,05’ten büyük olduğundan,  eğitimin alt 

gruplarına göre bu faktörlerde farklılık yoktur. 
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Yaş: Yukarıdaki tabloya göre bütün faktörler için sig. değerleri 0,05’ten büyük olduğundan bu faktörlerde 

yaşlar arasında farklılık yoktur. Yani yaş alt grupları bu faktörler için aynı görüştedirler. 

Cinsiyet: Yukarıdaki tabloya göre Faktör 1, Faktör 3 ve Faktör 4 için sig. değerleri 0,05’ten büyük 

olduğundan bu faktörlerde cinsiyetler arasında farklılık yoktur. Yani erkekler ve kadınlar bu faktörler için aynı 

görüştedirler. Faktör 2 için sig. değeri 0,05’den küçük olduğundan bu faktörde cinsiyetler arasında farklılık vardır. 

Yani erkekler ve kadınlar “güven” başlığı altındaki sorulara farklı cevaplar vermişlerdir. Dolayısıyla “güven” 

konusunda farklı görüştedirler.  

Görevler: Yukarıdaki tabloya göre Faktör 2, Faktör 3 ve Faktör 4 için sig. değerleri 0,05’ten büyük 

olduğundan bu faktörlerde görevler arasında farklılık yoktur. Faktör 1 için sig. değeri 0,05’ten küçük olduğundan 

bu faktörde görevler arasında farklılık vardır. Yani akademik ve idari görevi olanlar “hizmet ve imkân” başlığı 

altındaki sorulara farklı cevaplar vermişlerdir. Dolayısıyla “hizmet ve imkân” konusunda farklı görüştedirler.  

Bölge: Yukarıdaki tabloya göre bütün faktörler için sig. değerleri 0,05’ten büyük olduğundan,  bölgenin alt 

gruplarına göre bu faktörlerde farklılık yoktur. Yani bölgenin alt grupları bu faktörler için aynı görüştedirler.  

Araç Sahipliği: Yukarıdaki tabloya göre Faktör 2, Faktör 3 ve Faktör 4 için sig. değerleri 0,05’ten 

büyük olduğundan bu faktörlerde araç sahibi olma açısından farklılık yoktur. Yani evet veya hayır 

diyenler bu faktörler için aynı görüştedirler. Faktör 1: Hizmet ve imkân için sig. değeri 0,05’ten küçük 

olduğundan bu faktörde evet veya hayır diyenler arasında farklılık vardır. Yani evet veya hayır 

diyenler bu faktör için farklı görüştedir 

Kasko Yaptırma: Yukarıdaki tabloya göre bütün faktörler için sig. değerleri 0,05’ten büyük 

olduğundan bu faktörlerde Kasko Yaptırılması açısından farklılık yoktur. Yani evet veya hayır 

diyenler bu faktörler için aynı görüştedirler. 

Gelir: Yukarıdaki tabloya göre Faktör 1, Faktör 2 ve Faktör 4 için sig. değerleri 0,05’den büyük olduğundan,  

gelirin alt gruplarına göre bu faktörlerde farklılık yoktur. Yani gelirin alt grupları bu faktörler için aynı 

görüştedirler. Faktör 3 için sig. değeri 0,05’ten küçük olduğundan,  gelirin alt gruplarına göre bu faktörde farklılık 

vardır. Yani gelirin alt grupları “Tercih” başlığı altındaki sorulara farklı cevap vermişlerdir. Dolayısıyla tercih 

konusunda farklı görüştedirler.  

Faktör 3: Tercih’e göre gelirin alt grupları arasındaki farklılıkları tespit etmek için Post Hoc çoklu 

karşılaştırma testlerinden hangisinin kullanılacağına karar vermek için homojenlik testine bakılır. 

Tablo 9. Varyansların Homojenliği Testi 

Varyansların Homojenliği Testi 

 Levene İstatistiği df1 df2 Sig. 

Faktör1: Hizmet ve İmkân 2,704 2 268 ,069 

Faktör2: Güven (Güvenlik ihtiyacı) ,435 2 268 ,648 

Faktör3: Tercih ,002 2 268 ,998 

Faktör4: Güvence 3,182 2 268 ,043 
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Homojenlik testinin sig. değeri 0,05’ten büyük olduğu için (0,998) Tukey testi kullanılmıştır. 

Aşağıda homojenlik testinin sonucu verilmiştir. 

Tablo 10. Çoklu Karşılaştırmalar 

Tukey HSD 

Bağımlı Değişken (I) Gelir (J) Gelir 
Ortalama Fark 

(I-J) 
Sig. 

Faktör1 

Hizmet 

Ve imkân 

<3500TL 
3501TL-7000TL -,06306 ,509 

>7001TL -,29639 ,082 

3501TL-7000TL 
<3500TL ,06306 ,509 

>7001TL -,23333 ,210 

>7001TL 
<3500TL ,29639 ,082 

3501TL-7000TL ,23333 ,210 

Faktör2 

Güven 

(Güvenlik 

İhtiyacı) 

<3500TL 
3501TL-7000TL ,06307 ,784 

>7001TL -,22671 ,587 

3501TL-7000TL 
<3500TL -,06307 ,784 

>7001TL -,28977 ,419 

>7001TL 
<3500TL ,22671 ,587 

3501TL-7000TL ,28977 ,419 

Faktör3Tercih 

<3500TL 
3501TL-7000TL ,11859 ,406 

>7001TL -,56512* ,033 

3501TL-7000TL 
<3500TL -,11859 ,406 

>7001TL -,68371* ,007 

>7001TL 
<3500TL ,56512* ,033 

3501TL-7000TL ,68371* ,007 

Faktör4 Güvence 

<3500TL 
3501TL-7000TL -,06442 ,601 

>7001TL ,07699 ,884 

3501TL-7000TL 
<3500TL ,06442 ,601 

>7001TL ,14141 ,659 

>7001TL 
<3500TL -,07699 ,884 

3501TL-7000TL -,14141 ,659 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Tukey test sonuçlarına ve ortalama değerlerine göre; 

Sig. değeri (sig=0,0303) 0,05’ten küçük olduğu için 3500 TL ve altı grubu ile 7001 TL ve üzeri 

grubu arasında Faktör 3: Tercih açısından farklılık vardır.  

Sig. değeri (sig.=0,0303) 0,05’ten küçük olduğu için 3501TL-7000TL grubu ile 7001 TL ve üzeri 

grubu arasında Faktör3: Tercih açısından farklılık vardır.  

Sig. değeri (sig.=0,007) 

İç Tutarlılık Analizi 

Tablo 11. Güvenilirlik Testi 

Cronbach α değeri Güvenirlik Düzeyi 

0,80 ≤ α < 1,00 Yüksek Güvenilir 

0,60 ≤ α < 0,80 Oldukça Güvenilir 

0,40 ≤ α < 0,60 Düşük Güvenilir 

0.00 ≤ α < 0,40 Güvenilir Değil 
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Faktörler Madde Numaraları 
Cronbach Alpha İç Tutarlılık 

Katsayısı (α) 

Faktör 1: Hizmet ve İmkân 
B3, B4, B8, B9, B11, B12, B15, 

B16, B17, B18 0,882 

Faktör 2: Güven (Güvenlik ihtiyacı) A24, A28, A33, A34 0,756 

Faktör 3: Tercih B5, A26, A35, B37 0,698 

Faktör 4: Güvence A8, A9, A10 0,688 

Toplam 21 0,868 

Bu çalışmada Düzce Üniversitesi’nde görevli akademik ve idari personelin araç kaskosu yaptırma 

algısı ve sigorta şirketi seçimini etkileyen faktörlerin tespitine yönelik ölçeğin iç tutarlılığı hem 

faktörler olarak hem de ölçeğin bütününü oluşturan maddeler olarak Tablo 3.35’te verilmiştir. 

Verilere göre güvenirlik düzeylerinin, Faktör 2, Faktör 3, Faktör 4 için oldukça güvenilir olduğu 

söylenebilir ve Faktör 1 için ise yüksek güvenilir olduğu söylenebilir. Ayrıca ölçeğin tamamı göz 

önüne alındığında genel güvenilirlik katsayısı α=0,868’dir. Bu değer 0,80<α<1,00 arasında 

olduğundan, hazırlanan ölçeğin yüksek iç tutarlılığa ve dolayısıyla da yüksek düzeyde güvenirliğe 

sahip olduğu söylenebilir. 

 SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Bu çalışmanın amacı, araç sahiplerinin araç kaskosu yaptırma algısı ve sigorta şirketi seçimini 

etkileyen faktörleri tespit etmektir. Bu amaçla hazırlanan ölçek ile toplanan veriler öncelikle faktör 

analizine tabi tutulmuştur. Faktör analizi sonucunda ifadeler; hizmet-imkân, güven, tercih ve güvence 

olmak üzere dört boyut altında toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, müşterilerin kasko tercihinde 

çoktan aza sırasıyla hizmet ve imkân, güvence, güven ve tercih faktörleri etkilidir. Her bir faktöre 

ilişkin ortalama değer 3’ün üzerindedir. Bu durum, bu faktörlerin müşterilerin kasko tercihlerinde 

oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Bunun yanında, hizmet ve imkân ile güvence faktörleri güven 

ve tercih faktörlerine göre müşterilerin kasko tercihlerinde daha olumlu algılanmaktadır. Ulaşılan bu 

sonuçlar Alma (2015) ve Demir vd. (2018) tarafından yapılan çalışmaların sonuçlarını 

desteklemektedir. Demir vd. (2018) tarafından yapılan çalışmada, müşterilerin kasko tercihinde en 

etkili faktörlerin ek teminatlar olduğu ve bunu güvence ve acente ile olan etkileşimin takip ettiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmada ise, ek teminatlar hizmet ve imkân boyutu altında yer 

almaktadır. Dolaysıyla, bu çalışmanın kasko tercihinde etkili olan faktörlere ilişkin bulguları Demir 

vd. (2018) tarafından yapılan çalışmanın sonucunu desteklemektedir. Erol ve Alma (2016) tarafından 

yapılan çalışmanın sonucuna göre ise, “aracını güvence altına alma” müşterilerin kasko yaptırmadaki 

en önemli faktördür. Filiz ve Şengöz (2010) tarafından yapılan çalışmanın sonucuna göre ise sırasıyla; 

firma ismi, poliçenin mini onarım paketi içermesi, araç-sürücü temini, teminat kapsamı ve ödeme 

şekilleri kasko tercihinde en önemli faktörlerdir.  
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Bu faktörlerin katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği 

Bağımsız Örneklem T-testi ve Tek Yönlü ANOVA ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, 

müşterilerin kasko tercihinde etkili olan faktörlerden sadece “güvence” faktörü katılımcıların 

cinsiyetine göre farklılık göstermektedir. Erkeklerin kasko tercihinde güvence faktörü kadınlara göre 

daha olumlu algılanmaktadır. Bunun yanında, müşterilerin kasko tercihinde etkili olan faktörler yaş 

gruplarına göre değerlendirildiğinde, yaş grupları arasında kasko tercihinde etkili olan faktörlerin 

farklılık göstermediği anlaşılmıştır. Tüketicilerin kasko tercihinde etkili olan faktörler eğitim 

düzeylerine göre de karşılaştırılmış ve tercihlerin eğitim düzeylerine göre farklılık göstermediği 

sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların görevlerine göre kasko tercihlerinde etkili olan faktörler 

arasında anlamlı farklılık olup olmadığı test edilmiş ve bu ölçekte katılımcıların görüşleri arasında 

farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, katılımcıların kasko tercihlerinde etkili olan faktörler 

gelir seviyelerine göre karşılaştırılmıştır. Ulaşılan sonuca göre, gelir seviyesi 7001 TL’den fazla 

olanların kasko tercihinde Tercih faktörü gelir seviyesi 3500 TL’den az olanlara göre daha olumlu 

algılanmaktadır. Bundan hareketle, kasko firmalarına düşük gelirli araç sahiplerini hedef alacak 

şekilde kasko kapsamı daraltılarak daha uygun fiyatlarla kasko sigorta paketleri sunmaları tavsiye 

edilmektedir.   

Genel olarak bu araştırmanın sonuçları demografik özelliklere göre müşterilerin kasko tercihinde 

etkili olan faktörlerin önemli farklılıklar göstermediğine işaret etmektedir. Ulaşılan bu bulgu Gümüş 

ve Şerit (2015) ve Günel (2017) tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarını kısmen desteklemektedir. 

Gümüş ve Şerit (2015) cinsiyet ve medeni hal gibi demografik özelliklere göre kasko yaptırma 

arasında bir ilişki olmadığı, fakat araç sahibinin mesleği, eğitim ve gelir düzeyi ile kasko sigorta 

yaptırma arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Günel (2017) tarafından yapılan 

çalışmanın sonucuna göre ise, şirket bilinirliği ve güven faktörlerinin kasko tercihinde etki düzeyi 

müşterilerin cinsiyetine, yaşına, eğitim düzeyine ve aylık gelir seviyelerine göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir. Bu sonuçlar, kasko sigortası müşterilerinin demografik özellikler itibariyle 

beklentilerinin farklılaşmadığına işaret etmektedir. Bu nedenle kasko firmalarına pazar 

bölümlendirme ve hedef pazar seçiminde demografik özellikleri kriter olarak kullanmamaları tavsiye 

edilmektedir. 

Katılımcılara araç sahiplik durumu sorulmuş ve buna göre kasko tercihinde etkili olan faktörler 

arasında anlamlı farklılık olup olmadığı test edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, sadece kasko 

tercihinde etkili olan faktörlerden hizmet ve imkân faktörü araç sahiplik durumuna göre istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Aracı olanların kasko tercihinde olmayanlara göre hizmet ve 

imkân faktörü daha olumlu algılanmaktadır. Araştırmaya katılanlara, ayrıca kasko yaptırıp 

yaptırmadıkları sorulmuştur. Araştırmaya katılanların yarısı kasko yaptırmışken diğer yarısı ise kasko 

yaptırmamıştır. Kasko yaptıranlar ile kasko yaptırmayanların kaskoya karşı tutumları arasında 

farklılık olup olmadığı test edilmiştir. Analiz sonucuna göre, kasko yaptıranlarla yaptırmayanlar 
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arasında kaskoya karşı turum itibariyle anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Ulaşılan bu sonuçlar, 

Günel (2017) tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarıyla kısmen örtüşmektedir. Günel’in (2017) 

araştırmasının sonucuna göre, kasko tercihinde etkili olan faktörlerden şirket bilinirliği ve güven 

faktörleri, araç sahipliğine ve kasko yaptırma durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir.  

Sonuçlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, tüketicilerin demografik özelliklerine göre kasko 

firması tercihinde etkili olan faktörler farklılık göstermemektedir. Ayrıca, tüketicilerin kasko 

sigortasına karşı tutumları, daha önce kasko yaptırma durumuna göre farklılık göstermemektedir. Bu 

sonuçların genel olarak Türkiye’de kasko yaptıran kişilerin kasko firmalarını çok araştırmadıkları ve 

bunun yerine, kaskonun kapsamına, fiyatına ve kasko bayisine olan güvene bağlı olarak karar 

verdikleri düşünülmektedir. Kasko firması tercihinde etkili olan hizmet ve imkân faktörünün en etkili 

faktör çıkması bu durumu desteklemektedir. Bu nedenle, kasko firmalarının tercih edilebilirliklerini 

artırmak için sundukları hizmet ve imkânları geliştirmeleri ve bunları rakiplere nazaran daha uygun 

fiyattan sunacak yöntemler bulmaları tavsiye edilmektedir. Ayrıca, araştırma sonuçları, bir bütün 

olarak müşterilerin kasko yaptırmadan önce firmalar hakkında sınırlı araştırma yaptıkları ve bu 

konuda daha çok kasko acentelerinin verdikleri bilgilere itimat ettiklerine işaret etmektedir. Diğer bir 

ifadeyle, Türkiye’de faaliyet gösteren kasko firmalarına kitlesel basın yayın organlarıyla reklam 

yaparak doğrudan mevcut ve potansiyel müşterileri etkilemenin yanında, müşterilere ulaşmada aracı 

olan bayilere de önemli yatırımlar yapmaları tavsiye edilmektedir.  

Bu araştırma sürecinde, şimdiye kadar kasko yaptırmayan araç sahiplerinin, kasko tercihinde etkili 

olan faktörlerle ilgili net bir fikrinin olmadığı anlaşılmıştır. Bundan hareketle, bu alanda bundan sonra 

araştırma yapacak olan kişilere, sadece araç kasko sigortası yaptıran kişilerden veri toplamaları 

tavsiye edilmektedir. 
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BİR SELÇUKLU BAŞKENTİ OLARAK KONYA’NIN 

DESTİNASYON MARKA İMAJININ TURİST TUTUMLARI 

ÜZERİNE ETKİSİ: BİR MODEL ÖNERİSİ 

Rukiye SAYDAM ŞAŞI1, Doç. Dr. Bilsen BİLGİLİ2 

Özet 

Konya, tarihin ilk yerleşim yerlerinden birisi olarak geçmişten bugünümüze kadar birçok medeniyete 

ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca sahip olduğu farklı doğal güzellikleri ile de seçkin bir turistik mekan 

aynı zamanda oldukça zengin bir destinasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Destinasyonların, 

küresel rekabet ortamında var olmaları, kendilerini rakiplerinden farklı olabilmelerine bağlıdır. Bu 

da destinasyonların marka imajlarının güçlü olmalarına bağlıdır. Destinasyon marka imajı, turizm 

paydaşlarının iş birliği içerisinde hareket etmelerinden, plan ve stratejilerini berbaer 

oluşturmalarından kuvvet almaktadır. Konya’nın kent olarak varlıklarının ve faaliyetlerinin düzeyini 

belirlemek, bu varlık ve faaliyetlerin kentin Selçuklu payitahtı olarak markalaşmasındaki etkisini 

ölçmek için hazırlanan bu çalışma ile aynı zamanda kültürel turizm amaçlı seyahat eden yerli ve 

yabancı turistlerin Konya’ ya dair imaj algılarını belirlemek te çalışmanın temel amacını 

oluşturmaktadır. Ayrıca turistlerin ziyaret tercihlerini, Konya’nın Anadolu Selçuklu Devleti’nin 

payitahtı olarak imaj algısını ortaya koymak ta bir diğer hedeftir. Bu doğrultu da kapsamlı bir şekilde 

yapılan literatür taraması sonucunda hazırlanan anket soruları ve araştırma model önerisi ile bunun 

bir ön çalışma olarak sunulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler-Selçuklu, Konya, Destinasyon İmajı, Turist Tutumları, Turizm. 

 

AS A SELÇUKLU PRESIDENT, THE IMPACT OF KONYA'S 

EXPANSION BRAND BUILDING ON TOURIST ARRANGEMENTS: 

A MODEL RECOMMENDATION 

Abstract 

As one of the first settlements in history, Konya hosted many civilizations from the past to the 

present. And with its different natural beauty, an elite tourist destination also comes as a very rich 

destination. The existence of Destinations in a global competitive environment depends on how 

different they are from their competitors. This depends on the strong brand image of destinations. The 

destination brand image is driven by the cooperation of tourism stakeholders, creating a terrible plan 

and strategy. This study is prepared to determine the level of Konya’s assets and activities as a city, 

measuring the impact of these assets and activities on the branding of the city as a Selçuklu 
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stakeholder, and also to identify the image perception of local and foreign tourists traveling for 

cultural tourism. In addition, it is also another goal to establish the perception of the image as the 

stakeholder of Konya’s Anatolian Selçuklu State. This is intended to be presented as a preliminary 

study with questionnaire questions and research model proposal as a result of a comprehensive 

literature survey. 

Keywords-Selçuklu, Konya, Destinations Image, Tourist Attitudes, Tourism. 

1. GİRİŞ 

Cilalı Taş Devri ‘nden (Yeni Taş Devri) itibaren bugünü kadar varlığı devam ettiren birçok kentin 

olduğunu görmek mümkündür. Anadolu Bölgesi de bu eski kent yerleşimlerinin zenginliği ile dikkati 

çekmektedir. Bu eski kentlerden biri de yine Anadolu da bulunan Konya’dır. Kentlerin kültürleri 

olduğu gibi tarihleri de bulunmaktadır. Tarihi geçmişi olan kentler, bu özelliklerini kentin destinasyon 

olarak pazarlamasında devamlı kullanmakta ve bunu kentin görünümüne de yansıtmaktadırlar. Tarihi 

eser varlıklarının bulunduğu bütün kentler bu konuda büyük bir potansiyeli bünyelerinde 

barındırmaktadırlar. Özellikle de Türkiye’deki kentlerin çok zengin kültürel mirasa ait olmaları 

markalaşma konusunda kentlere büyük fırsatlar sunmaktadır (Demirkol ve Taşkıran, 2020). Kentlerin 

tarih boyunca şahit oldukları, ev sahipliği yaptıkları önemli hadiseler ve bu hadiselerden geriye 

kalanların markalaşma sürecine birçok katkı sağladığı görülmektedir. Kentlerde bulunan çeşitli 

dönemlere ve milletlere ait medreselerin, camilerin, hanların, hamaların, sarayların sit alanlarının 

varlığı ile bu alanlardan çıkarılan tarihi eserlerin müzelerde sergilenmesi ziyaretçiler arasında merak 

uyandırmakta ve bu tarihi eserlere ilgi duyanların kenti sık sık ziyaret etmelerine neden olmaktadır. 

Zengin bir tarihi, mimarisi, kültürel ve coğrafi özellikleri bünyesinde barındıran kentlerin 

markalaşmasında ön plana çıkarılması gereken önemli unsurlardan biri de kentin geçmişinde olan 

kahramanlık ve destansı hadiselerle hatırlanan kentlerin bu tür olayları varlığıdır. Yaşanmış olan bu 

epik ve destansı olaylarla hatırlanan kentlerin bu tür olayları kentin görünümünde hissettirmesi ve 

düzenlenen geleneksel anma günleriyle de ziyaretçilerin kente çekilmesine imkan tanımaktadır. Bu 

noktada bir kentin ziyaretçiler tarafından dikkatinin çekilmesinde tarihi hadiselerin de rolünün önemli 

olduğu söylenebilmektedir (Yüce, 2010). 

Konya, Selçuklu döneminde gelişmiş ve genişlemiş olsa da kentin abideleri, Osmanlı zamanında 

pek çok restorasyon geçirmiş, dağılma durumuna gelmiş vakıfları da ayağa kaldırılmıştır. Şüphesiz 

ki bu durum Selçuklu dönemindeki eserlerin yapısının değişimler geçirerek de olsa günümüze 

ulaşmasında önemli rol oynamıştır. Osmanlı döneminin kente katkıları Selçuklu eserlerinin 

onarımlarıyla sınırlı değildir. Tarihsel kronolojide kentin ikinci tarihi odağı olarak belirtilen Mevlana 

Türbesi’nin Mevlana Manzumesine, etrafında gelişmiş yerleşimin Türbe Mahallesi’ne dönüşümü 

tamamen Osmanlı dönemi politikalarının bir sonucudur. Osmanlı Devleti’nin kente katkıları 

imparatorluğun son yüzyılında da devam etmiştir.  
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Tarihi eserleri bakımından Türklük’ ün sayulı şehirleri arasında yer alan Konya, Selçuklulara iki 

asırdan fazla başkentlik yapmasından dolayı, Türk mimarisinin gözde eserleri sayılan anıtlarla 

süslenmiştir. Bu açıdan Selçuklu döneminde Konya, Bursa, Edirne ve İstanbul’dan önce “En 

Muhteşem Türk Şehri” mertebesine yükselmiştir. Yapılan kazılar neticesinde Hitit, Roma ve Bizans 

kalıntıları bulunmakla beraber, Konya’da ayakta kalan abidelerin hepsi “Türk Çağ” ında yapılmıştır. 

Bu eserlerin başında Konya’nın sembolü sayılan Mevlana Müzesi gelir. Mimar Bedrettin Tebriz’i 

tarafından yapılan ve Kubbe-i Hadra (En Yeşil Kubbe) denilen 16 dilimli bu muhteşem abide firuze 

çinilerle kaplıdır. Sahip olduğu bugünkü görüntüsüne ise Cumhuriyet dönemindeki çalışmalarla 

ulaşmıştır. Cumhuriyet döneminin başından beri sürdürüle gelen yapı faaliyetleri birçok kentte olduğu 

Konya’nın da tarihi dokusunu olumsuz etkilemiştir. 1920’li yıllarda üzerindeki yapı kalıntıları yerel 

yönetimlerce büyük ölçüde yok edilerek yeşillendirilmeye çalışılmıştır. Bundan dolayı 1923 yılında 

bir ilk imar planı yürürlüğe girmiş olup bu planın etkileri, sonuçları, tam olarak bilinmemekle birlikte, 

1946 yılında faaliyetine başlanan ikinci imar planı ile özellikle Alaaddin Tepesi ve civarı için 

düzenlemeler önerildiği görülmektedir. Ayrıca Alaaddin Tepesi üzerinde Alaaddin Camisi, 

Kılıçarslan Köşkü kalıntısı, iç kale surlarının ve Selçuklu sarayının kalıntıları haricinde Selçuklu 

Dönemi’ nden günümüze ulaşabilmiş herhangi bir imar kalmamıştır.  

Kentin günümüz çehresine bakıldığında, Selçuklu Dönemine ait anıtlar ve bunların kalıntılarından 

ibaret olan Selçuklu mimari mirasının, ağırlıklı olarak kentin tarihi çekirdek olarak 

niteleyebileceğimiz kısmında, yani Alaaddin Tepesi üzerinde ve civarında toplandığını görmekteyiz. 

Öyle ki kentin Selçuklu Dönemine ait en değerli eserlerinden Alaaddin Cami, Kılıçaslan Köşkü 

kalıntısı, İç Kale Sur kalıntıları, Karatay ve İnce Minare Medreseleri buradadır. Bunun haricinde 

Zevle Sultan Mescidi, Sırçalı Medrese, Sahip Ata Külliyesi gibi nispeten daha uzak konumlarda, 

farklı büyüklükteki yapıtlar da bulunmaktadır. Bu yapıtlar, her ne kadar fiziksel bağlamları değişmiş 

te olsa bakımları yapılmakta ve korunmaktadır. Kentte Selçuklu hakimiyetinin başlangıcı ile birlikte 

ilk yerleşim alanının Alaaddin Tepesi’ni kapsayan iç kale olduğu, ilk idari ve dini yapıların bu alanda 

yapılmış olduğu düşünüldüğünde bugünkü görünüm, yukarıda bahsi geçen tüm tahribatlara rağmen 

yine de Selçuklu Medeniyetinden izler taşıdığı görülmekle beraber günümüzde de varlığını koruduğu 

şeklinde yorumlanabilir. 

Bu kapsamda Konya’nın destinasyon olarak marka imaj boyutlarını tanımlamak, bu boyutlar 

arasından Konya’ya ait zengin tarihi mirasın önem düzeyini ortaya koyabilecek anket sorularının 

belirlenmesi ve araştırma model önerisinin sunulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, literatür taraması 

yapılmış, araştırma sonuçlarına göre anket soruları belirlenmiş ve araştırma model önerisi 

geliştirilmiştir. 
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2. LİTERATÜR TARAMASI 

Bu bölümde Konya’nın Selçuklular dönemindeki tarihçesi, kültürel miras varlıkları ziyaret 

edilecek yerleri, destinasyon markalaşması noktasında nelerin ön planda olduğu konusunda bilgiler 

verilmiştir.  

2.1. Konya’nın Tarihçesi 

Konya’nın Selçuklu hakimiyetine geçişi 1071 yılında Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı 

Malazgirt Muharebesi sonrasında gerçekleşmiştir. 1079 yılında Konya, Anadolu Selçuklu devlerinin 

başkenti olmuştur. Kentin ilk yerleşim yeri günümüzde kent merkezi olarak bilinen Alaeddin tepesi, 

kentin farklı dönemlerine ait yerleşim izlerini bulunduran bir höyük etrafındaki yükseltiyi gösteren İç 

kale bölgesi olup Selçuklu döneminde saray ve Alaeddin camisi gibi önemli yapıların inşa edildiği 

yerdir. Kentin Savunmasında kullanılan Bizans döneminden kalma surlar bu bölgenin ikinci aşaması 

olarak bilinmektedir (Tuncer, 1985). 

Alaeddin Tepesi olarak bilinen bu suni tepede yapılan araştırmalar Cilalı Taş Devri, kalkolitik ve 

erken bronz çağlarına ait izler taşıdığını göstermiştir. Karahöyük ve Çatalhöyük insanlık tarihi için 

ortaya çıkarılmış ilk yerleşim yerlerindendir. Konya Çatalhöyük’te M.Ö. 7000 lere ulaşan yerleşim 

yerleri ve bu yerleşim yerinin günaybatısında bulunan Karahüyük’ te de birbirlerine yakın zamanlarda 

yerleşim yeri olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Burası Bakır Çağı’ndan eski Hitit dönemine kadar 

sürekli olarak yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Bu son dönem başlarında da Karahöyük önemli 

yerleşim yerlerinden olarak anılmaktaydı. Bu dönemlerde. Hintler, Frigler, Lidyalılar, Persler ve 

Büyük İskender istilalarına uğramış olan Konya, Anadolu’da Roma hâkimiyetinin sağlanmasıyla 

‘İconium’ adı ile anılmaya başlanmıştır (Alp, 1961). 

Konya, sınırları ile Anadolu’nun en büyük şehridir. Bölgeyi düşman saldırılarından korumak 

amacıyla yapılan savunma tesislerinde Bizans kalıntıları kullanılmıştır. Alaeddin Keykubad’ın 

yönetime geçmesi ile birlikte Konya gerçek bir başkent olmuştur. Alaeddin Keykubad, Konya’nın 

saldırılara karşı güvenliğini sağlamak amacıyla, bütün emirliklerini görevlendirerek, şehri çevreleyen 

sağlam bir sur inşa ettirmiştir. Kaynaklarda görevlendirilmiş 140 emirlikten bahsedilmektedir. Şehre 

giriş çıkışı sağlayan fazlasıyla dikkat çeken kapılar yapılmıştır (Tekcan, 2012). Başkent olduktan 

sonra, her geçen gün gelişen ve pek çok mimari ederle gösterişli bir hale getirilen şehir, kısa bir zaman 

içerisinde Anadolu’nun en gelişmiş şehirlerinden biri olmuştur. 1097 yılından 1308 yılına kadar tam 

211 yıl, Anadolu Selçuklu Devletinin egemenliğinde kalan şehir, Selçuklu devletinin yıkılışıyla 

birlikte Karamanoğulları beyliğinin hakimiyeti altına girmiştir. 1465 yılında ise Osmanlı Devleti 

padişahı olan Fatih Sultan Mehmet tarafından Karamanoğulları Beyliği de yıkılmış ve bu tarihten 

sonra Konya Osmanlı Devleti’nin himayesine geçmiştir. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1470 yılında 

kurulmuş olan Karaman eyaleletinin merkezi Konya olmuştur. Daha sonraki zamanlarda Karaman 
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eyaletinin sınırları iyice genişlemiş ve Tanzimat dönemiyle birlikte de Konya Eyaleti olarak söz 

edilmeye başlanmıştır (Okay, 2014). 

2.2.  Konya Şehrinin Markalaşması 

Şehir markalaması, marka stratejisi ve iletişiminde elde edilen bilgilerin, mekan ve şehirlerin 

geliştirilmesinde kullanılan en yeni kavramlardan biridir. Bu kavram şehrin sahip olduğu güçlerin 

Pazar ihtiyaçları ile birlikte en iyi şekilde ilişkilendirilmesini sağlayarak, güçlü olumlu ve farklı 

değerlerinin şehir için daha avantajlı olmasını sağlaması açısından geliştirilmiş bir ifade olarak 

bilinmektedir (Tanlasa, 2005). Bir şehrin marka şehir olabilmesi için yapılacak en önemli şey 

yapılacak çalışmaların ve faaliyetlerin yanında şehrin belli bir kapasitesinin olup olmadığını 

belirlemektir. Anadolu’nun merkezi konumunda olan Konya, çok eskilere dayanan kültürel mirasa 

sahip olması, eski devletlerde de merkez konumunda olması, düzenli ve güvenilir bir şehir olması, 

ulaşım imkânlarının gün geçtikçe gelişiyor olması ve yapılan yatırımlar ile de kapasitesinin ne kadar 

yüksek olduğunu göstermektedir (Alagöz ve Bilgeoğlu, 2019). Marka şehir olarak nitelendirilen 

şehirlere bakıldığında, bu şehirlerin bir kısmının doğal kaynaklar bir kısmının tarihi ve kültürel mirası 

ile bir kısmının ise diğer sebeplerle tercih edildiği bilinmektedir. Tercih edilme sebepleri, farklı olsa 

da şehir markalaşmasında çekicilik faktörleri etkili olmaktadır. Bu faktörler zamanla insanların 

akıllarında yer ederek olumlu imaj oluşturulmasını sağlamaktadır. İnsanların O destinasyonu ziyaret 

etmesi için tercih sebeplerini oluşturmaktadır. Bu faktörleri, doğal kaynaklar, genel alt yapı, turistik 

alt yapı, eğlence ve regresyon, kültür sanat tarih sosyal çevre olarak sıralamak mümkündür (Beerli ve 

Martin, 2004). 

Dünyada çoğu kentler tek başına çok daha fazla turist çekiciliği oluşturmasından dolayı kentlerin 

ön plana çıkma yarışı marka şehir kavramını meydana getirmektedir. Kendilerine has kültürleri, 

değerleri ve niteliklerini farklılaştırarak rekabetçi piyasada ön plana çıkarak insanların algılarında yer 

edinmeye uğraşmaktadırlar. Burada asıl üzerinde durulması gereken oluşturulmaya çalışılan bu 

algının sürdürülebilir olmasıdır. Turizm ise bu konuda önemli bir kavramdır. Kentlerin turizm ile 

uzun vadede sürdürülebilir stratejiler geliştirip doğru tutundurma çabalarını hayata geçirmeleri 

gerekmektedir. Çünkü insanların arzu ve beklentileri daima değişmektedir. Aynı iletişim şekillerini 

kullanarak, aynı dili konuşarak kentin markalaşmasını beklemek imkansız olacaktır. Bu sebepledir ki 

yeni gelişmeleri takip ederek gelişen bu ortama uyum sağlayarak, turistlerin arzu ve isteklerini daha 

yakından takibe alarak yeni ürün ve hizmetler geliştirilmelidir. Bütün bu süreç sadece kent 

pazarlamasında, etkin bir yol almak uzman bir kadro ile yola devam etmesi ile mümkün olacaktır. 

Rekabetçiliği ve çekiciliği yüksek marka şehirler oluşturabilmek için turizmciler, mimarlar, 

tasarımcılar ve sanatçılar iş birliği içerisinde olmak zorundadırlar (Çiçek, 2017). 

Bir destinasyonun doğal güzellikleri tarihi ve kültürel değerleri hedefine uygun bir biçimde 

kullanılarak, markalaşmış bir kent olma özelliği sağlarsa, maddi ve manevi kültürel değerler turizm 
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sayesinde maddi bir değer olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda, turizm destinasyonlarının, ekonomik, 

sosyal ve kültürel açıdan farklılaşarak yatırımcıların dikkatini cezbetmek zorundadır. Kente yarar 

sağlayacak yatırımlar sayesinde destinasyonların yerli ve yabancı turistler tarafından farkına varılıp 

rahip destinasyonlarla etkileşimde bulunulabilerek yarışacak düzeye gelerek kendine has bir marka 

haline gelerek Dünya pazarında önemli bir duruma gelecektir. Bu bakımdan kültür ve tarih turizminin 

kentlere ve turizme katkılarının olumlu ve olumsuz yönlerini ele alarak analiz etmek gerekecektir. 

Kültür turizminin olumlu yönlerini (Erişen, 2010) şu şekilde sıralamaktadır; 

 Kültür varlıklarını ve kültürel mirasın korunmasına yardımcı olur 

 Milletlerarasında samimi ilişkilerin gelişmesine yardımcı olurken, yerleşik olan 

halkın da yaşam kalitesini yükseltir. 

 Alt yapı ve üst yapıyı iyileştirir,  

Kültür turizminin olumsuz yönleri olarak ise; 

 Plansız bir şekilde kültür turizminin geliştirilmesi ve taşıma kapasitesinin zorlanması 

sonucunda kültürel miras zarar görebilir hatta yok olabilir. 

 Kültürel turizmin geliştirildiği kentlerde plansız bir şekilde yeni turistik yatırımların 

yapılması mevcut doğal güzelliklere zarar verebilir.  

 Yeni turistik yatırımlarla birlikte, iş imkanlarının artmasıyla kent hızlı göç almaya 

başlayacağından nüfusu hızla artan kentte alt ve üst yapı faaliyetleri yetersiz kalacaktır.  

 Yerel halk üzerinde kültürel dejenerasyon meydana gelebilir. 

Kültürel miras varlıkları bakımından zengin olan bir destinasyonun turizm açısından gelişimini 

sağlayacak pazarlama ve planlama çalışmalarında, diğer paydaşların etkili politikalar 

geliştirebilmeleri için yapılabilecek çalışmaların sektör temsilcileri ve planlayıcılarının ziyaretçilerin 

yanında durarak hareket etmeleri stratejik bir öneme sahip olacaktır (Varol ve Ünüsan, 2018). Bu 

nedenle Bir destinasyonun Dünyaya pazarlanmasında en etkin araç olarak var olan turizm 

fonksiyonunun planlı ve stratejik gelişiminin sağlanmasında, öncelikle ziyaretçilerin algılarının analiz 

edilmesi, memnuniyet ve haz seviyelerinin ölçülmesi gerekmektedir (Kerimoğlu ve Çıracı, 2006; Öter 

ve Özdoğan, 2005). Kentler için kimlik, kentsel alt yapı, mimari, regresyon alanları, tesisler, sanat 

merkezleri, kent sakinleri politikalar ve ürünlerle gösterilmektedir (Spio, 2011). Bir bölgede bulunan 

yerel halk için fırsatlar sunan ve olumlu imaja sahip olarak nitelendirilmiş bir yer, yerel halk için daha 

yaşanılabilir bir durumda olmakla birlikte ziyaretçi ve yatırımcıların dikkatlerini çekebilmek adına 

önemli bir yer almaktadır (Kotler, 2004).  Kotler tarafından marka imajı, özel bir marka ile ilgili sahip 

olunan adanmışlıkların gerçekleşmesi olarak tanımlanmaktadır (Kotler, 1999). Keller (2003) ise 

marka imajını tüketicilerin zihninde tutulan marka bağdaşımları tarafından yansıtılan bir marka 

algılaması olarak ifade edilmiştir. Marka bağdaşımları markanın tecrübelere dayalı olarak hareket 

etmesi, faydalar sağlaması ve özellikler oluşturması olarak tanımlanabilmektedir. 
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2.3.  Destinasyon Markalamasında Selçuklu Başkenti Olarak Konya 

Destinasyon markalama, bir kentim çekim gücünün artırılması için tarihi ve turistik mekânlarının 

tanıtılması, yöresel ürün ve hizmetlerin reklamlarına yönelik hedeflerine ulaşmalarını kapsayan 

çalışmalar bütünüdür (Akçi vd., 2016). Kent içinde yaşayanların ya da kenti ziyarete gelenlerin 

oluşturdukları kent imajı, markalaşmaya çalışan kentler için oldukça fazla öneme sahiptir. Marka 

değeri ve marka imajı güçlü olan kentlerin bu kadar önemli duruma gelmelerinde tarihi ve kültürel 

varlıkları, deniz, dağ, orman gibi doğal unsurlarının yanı sıra, el emeği eserler ve tesislerinin ve 

eğlence merkezlerinin oluşturulmasında önemli olduklarının bilinmesi gerekir. Kentsel eğlence 

alanlarının bir kentin marka değeri ve imajını oluşturmada en önemli etkenler olarak görmek 

mümkündür. Fakat bilinmesi gerekir ki, bir kentin eğlence ve regresyon alanlarına sahip olmasından 

ziyade burada sunulan hizmet kalitesinin yüksek ve daimi olması kentin imajı ve marka değeri 

açısından büyük önem taşımaktadır (Eren ve Koçyiğit, 2020). 

Destinasyon markası bir destinasyonu diğerlerinden ayırmaya yarayan özeliklerin stratejik bir 

biçimde bir araya getirilmesi durumunda oluşmaktadır (Taşçı ve Kozak, 2006).Konya tarih boyunca 

il yerleşim yerlerinden birisi olarak günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaparak çağlar 

boyunca süregelmiş bir kültüre sahip olması ve bunun yanında farklı doğal güzellikleri içinde 

barındırması ve turizm açısından oldukça zengin bir kent konumuna ulaşmıştır (Tapur, 2009). Bu 

medeniyetlerden biri olan, Selçuklu Devleti devri, Türklerin Orta Asya ve İran Coğrafyasından 

Anadolu’ya uzanan yaklaşık iki yüz yıl süregelmiş kültürel yönü daha ön planda olan, sosyo- 

mekânsal alanlarda da ön planda olmuş Anadolu coğrafyasındaki siyasal yansımalar olarak 

tanımlayabilmek mümkündür. Mekânsal olarak değerlendirmek gerekirse, Bizans hâkimiyetinden 

devir alınarak kentler sistemi, ulaşım alt yapısı, o devre ait sosyo- ekonomik ilişkiler ağı ile askeri-

siyasal koşulların şekillendiği önceliklere dayalı olarak yeniden yapılandırma sürecidir. Bu süreçte, 

Hristiyan –Bizans hâkimiyetinden devralınmış kentler sistemi mirası, Anadolu öncesi Türk, İslam 

yerleşimleri ve yayılımları çerçevesinde yeniden düzenlenmiş veya Türk kültür alt yapısına 

uyarlanmıştır. Ulaşım ağı mirası, bölgeler arası ilişkilere dayanan ekonomi politikalarının yanında 

ticaret potansiyelleri ile birlikte kamusal hizmet yapıları durumundaki kervansaray, han ve köprü 

yapım faaliyetlerinde yeniden biçimlendirilmeye çalışılmıştır (Özcan, 2015). 

2.4.  Konya’da Selçuklu Dönemine Ait Zengin Tarihi Miraslar 

Başkent olmasından dolayı Selçukluların Konya’ya Cami, han hamam, türbe, medrese gibi, birçok 

eser bıraktığı bilinmektedir. Kent merkezindeki Selçuklu sultanlarının mezarlarının yer aldığı tarihi 

Alaeddin camisi başta olmak üzere şehrin birçok yerinde tarihe ışık tutan, Konya kent imajını ortaya 

çıkaran ve destinasyon farklılıklarını yansıtan sayısız eserler yer almaktadır. Bu çalışma için kapsamlı 

bir literatür çalışması yapılmasının yanı sıra, yapılan literatür çalışması doğrultusunda geliştirilmiş 

olan anket formu ile daha kapsamlı nicel bir araştırmaya dönüştürülmesi düşünülmektedir. Hazırlanan 
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bu anket formunda yer alan Konya’nın en önemli zengin tarihi miraslarından bazılarının tanıtılmasına 

ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda, Konya Valiliği (www.konya.gov.tr ) ve Konya Ticaret Odası 

(www.kto.org.tr ) sayfalarında yer alan, bu eserlere ait açıklamalara aşağıdaki şekilde yer verilmiştir; 

Alâeddin Camii: Câmi, en eski Selçuklu eserlerinden olup, Alâeddin Tepesi üzerinde inşa 

edilmiştir. Selçuklu Sultanı I. Rükneddin Mesud (1116-1156) zamanında yapımına başlanmış olup I. 

Alâeddin Keykubad zamanında tamamlanmıştır (1221). Câmi avlusunda I. Mesud, Kılıç Arslan, II. 

Rükneddin Süleyman, I. Gıyâseddin Keyhüsrev, I. Alâeddin Keykubad, II. Gıyâseddin Keyhüsrev, 

IV. Kılıç Arslan ve III. Gıyâseddin Keyhüsrev'in mezarları bulunmaktadır.  Selçuklu Sarayı civarında 

yapılan bu caminin kuzeye açılan kapısı üzerindeki dört satırlık kitabesinden Sultan Alâeddin 

Keykubat tarafından tamamlandığı yazılıdır. Caminin cümle kapısı üzerindeki üç satırlık Arapça 

kitabede de Sultan Alâeddin Keykubat zamanında, 1220’de Atabeg Ayaz’ın kontrolünde 

tamamlandığı yazılıdır. Beş satır halindeki bir diğer kitabede de caminin yapımına Sultan I. 

Keykavus’un emri ile 1219’da Atabeg Ayaz kontrolünde başlandığı yazılıdır. Giriş kapısının 

sağındaki bir başka dört satırlık Arapça kitabede ise cami ile türbenin Kılıçarslan’ın oğlu Sultan 

Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubat’ın 1219 yılında Atabeg Ayaz kontrolünde yapılmasını 

emrettiği yazılıdır. Giriş kapısının kemeri üzerindeki yuvarlak bir çini panonun içerisinde de iki 

Arapça yazı bulunmaktadır. Bu kitabelerden başka caminin batı duvarında iki kitabe daha 

bulunmaktadır. Bunların her ikisinde de Sultan Alâeddin’in ismi Keykubat olarak geçmektedir. Doğu 

tarafındaki kapı üzerinde de Konya Valisi Sururi Paşa tarafından 1889-1890 yılında Sultan II. 

Abdülhamid’in fermanı ile harap durumda olan ve bazı yerleri yıkılmış olan caminin onarıldığı 

yazılıdır. Cami turist ziyaretlerinde sık uğrak yeri olmakla birlikte halen ibadete açıktır.  

Karatay Medresesi: Selçuklu döneminde medrese olarak kullanılmış olan bu medrese günümüzde 

“Çini Eserler Müzesi” olarak ziyaret edilmektedir. Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykâvus zamanında 

Emir Celâleddin Karatay tarafından 1251 yılında yaptırılmıştır. Medresenin iç mekânları mozaik ve 

plaka çiniler ile kaplanmıştır. Mimarının Muhammed bin Havlan olduğu tahmin edilmektedir. 

Medrese, Selçuklular devrinde hadis ve tefsir ilimleri okutulmak üzere “Kapalı Avlulu Medrese” 

grubunda beden duvarları taştan, kubbe ve tonozlar tuğladan inşa edilmiştir. Sille taşından inşa 

edilmiştir. Tek katlıdır. Giriş doğudan gök ve beyaz mermerden yapılmış, Selçuklu devri taş 

işçiliğinin şaheser bir örneği olan kapı ile sağlanmaktadır. Kapının üzerinde medresenin yapımı ile 

ilgili kitabeler, diğer yüzeylerine seçme âyet ve hadisler kabartma olarak işlenmiştir. Medresenin 

güneybatı hücresinde Celâleddin Karatay’ın türbesi mevcuttur.  Anadolu Selçuklu devri çini 

işçiliğinde önemli yeri bulunan Karatay Medresesi 1955 yılında “Çini Eserler Müzesi” olarak ziyarete 

açılmıştır. Müzede Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine ait çini ve seramikler, özellikle Kubad-

Âbâd Sarayı çinileri, alçı süsleri, dolaplar, çini tabaklar ve kandiller teşhir edilmektedir. 

http://www.konya.gov.tr/
http://www.kto.org.tr/
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İnce Minareli Medrese: Selçuklu mimarîsinin tipik örneklerinden olan eser, Selçuklular 

döneminde hadis derslerinin verildiği medrese olarak kullanılırken günümüzde, “Taş ve Ahşap 

Eserleri Müzesi” olarak ziyarete açılmıştır. Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykâvus zamanında Vezir 

Sâhib Atâ Fahreddin Ali tarafından 1258-1279 tarihlerinde yaptırılmıştır. Mimarı, Keluk b. 

Abdullah’tır. 1956 yılında müze olarak açılmış olup, halen Beylik, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine 

ait taş ve ahşap eserler sergilenmektedir. Müzede Selçuklu ve Karamanoğlu Devrine ait taş ve mermer 

üzerine oyma tekniği ile yazılmış inşa ve tamir kitabeleri, Konya Kalesi'ne ait yüksek kabartma 

rölyefler, çeşitli ahşap malzemeye oyma tekniği ile yapılmış geometrik ve bitkisel motiflerle 

bezenmiş kapı ve pencere kanatları, ahşap tavan göbeği örnekleri ve mermer üzerine işlenmiş mezar 

şahidesi ve sandukalar teşhir edilmektedir. Başkenti Konya olan Selçukluların sembolü çift başlı 

kartal ve kanatlı melek figürlerinin en güzel örnekleri de bu müzede sergilenmektedir. 

Sahip Ata Külliyesi: Anadolu Selçuklu Devleti vezirlerinden Sâhib Atâ Fahreddin Ali tarafından 

1277 yılında yaptırılan külliyenin mimarı Keluk b. Abdullah’tır. Külliye yerleşim planı olarak, 

kuzeyde câmi, câminin mihrap duvarına bitişik inşâ edilmiş içinde Fahreddin Ali, eşi ve çocuklarının 

kabirleri bulunan türbe, türbenin güney duvarı bitişiğinde hânkâh, hemen yol aşırı karşısında çifte 

hamam yer almaktadır. Câmi, kuzeyden bir portal girişine sahiptir. Portalın sağ ve solunda altlı üstlü 

ikişer hücre bulunmakta, alttakiler sebil vazifesi görmektedir. Giriş kapısını çevreleyen pervazın 

üzerinde Besmele ve Fâtiha suresi yazılıdır. Külliyenin hânkâh (dergâh) kısmı Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü tarafından Sâhib Atâ Vakıf Müzesi olarak düzenlenmiş ve ziyarete açılmıştır. 

Sırçalı Medrese: Selçuklu dönemine ait önemli eserler arasında bulunan yapı olarak açık avlulu, 

iki eyvanlı ve iki katlı medreselerden olan Sırçalı Medrese, II. Gıyaseddin Keyhüsrev Devrinde 

Bedreddin Muslih tarafından yaptırılmıştır. Binanın önemli bölümlerinde kesme taş diğer kısımlarda 

moloz taş kullanılmıştır. Çeşitli değişikliklerle 1924 yılına kadar medrese olarak kullanılmıştır. XVII. 

yüzyılda terk edilmiş olan medresenin talebe odaları yıkılmıştır. XIX. yüzyılda ise kerpiçle yapılan 

bu odalarda eğitime devam edilmiştir. Medrese 1954 yılında yeniden onarıma ve korumaya alınarak 

1960 yılında Konya Müzesi’ne bağlı “Mezar Anıtları” seksiyonu olarak ziyarete açılmıştır. 1969 

yılında Kültür Bakanlığı aslına uygun olarak Kültür Bakanlığı tarafından restore edilmiştir. 1988-

1990 yılları arasında yeniden restorasyona alınan ve teşhir tanzimi yapılarak yenilenen müzenin 

bahçesinde toprak altında olan Bizans Devrine ait katakomp da onarılarak ziyarete açılmıştır. Sırçalı 

Medrese Mezar Anıtları Müzesi’nde çoğunluğu zaman içerisinde yok olan mezarlıklardan toplanan 

tarih ve sanat tarihi açısından değerli olan Selçuklu, Karamanoğlu ve Osmanlı Dönemlerine ait mezar 

taşları sergilenmektedir. 
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3. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

Araştırma bir Selçuklu başkenti olarak turistler tarafından Konya’nın nasıl algılandığını ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda şehir imajı literatürüne ilişkin teorik veriler ışığında, 

Konya’nın turistik kent imajını oluşturan varlıklarını boyutsal olarak belirlemek, bu boyutlara ilişkin 

ölçümlerin yapılabilmesi için anket soruları oluşturulmaya çalışılmıştır. Diğer yandan, Konya’nın 

imaj boyutlarından tarihi varlık boyutunun bir Selçuklu Başkenti olmasına yönelik algısının diğer 

boyutlar arasındaki yerini belirlemek üzere araştırma model önerisi sunulmaya çalışılmıştır. 

4. BULGULAR  

Konya’nın turistik varlıkları açısından imaj boyutlarının belirlenmesi, tarihsel varlıkları açısından 

Anadolu Selçuklu başkenti imaj algısının bu boyutlar arasındaki öneminin ortaya konulması ve 

turistlerin destinasyona yönelik tutumu ve destinasyonu ziyaret niyetine etkisini belirlemek üzere 

aşağıdaki model geliştirilmiştir.  

Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışmanın hipotezleri ve modeli daha önce Ünüsan ve Varol tarafından 2018 de yapılmış bir 

çalışma sonucunda elde edilen turist algıları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu kapsamda 

yukarıdaki modeldeki ilişkileri belirlemek üzere geliştirilen hipotezler aşağıda sunulmuştur.  

H1: Selçuklu başkenti imajı algısının, destinasyon imajı açısından turist algısı üzerine etkisi 

vardır.  

H2: Doğal güzelliğin, destinasyon imajı açısından turist algısı üzerine etkisi vardır.  

H3: Yerel tatlar ve lezzetlerin, destinasyon imajı açısından turist algısı üzerine etkisi vardır.  

H4: Manevi Huzur ve Sakinliğin, destinasyon imajı açısından turist algısı üzerine etkisi vardır.  

H5: Doğa sporlarının, destinasyon imajı açısından turist algısı üzerine etkisi vardır.  

Hipotezleri test etmek üzere oluşturulan anket soruları aşağıda sunulmuştur. 

Şehir Marka İmajı 

Zengin Tarihi Miras 

Doğal Güzellik 

Yerel Tatlar ve 

Lezzetler 

Manevi Huzur ve 

Sakinlik 

Doğa Sporları 

Destinasyona 

Yönelik Tutum 

Destinasyon 

Ziyaret Niyeti 
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Tablo 1. Konya'nın Şehir Marka İmajı Ölçeği Anket Formu 

KONYA 'NIN ŞEHİR MARKA İMAJI ÖLÇEĞİ 

Zengin Tarihi Miras (Selçuklu Devleti) 

K
es

in
li

k
le

  

K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

N
e 

K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

  

N
e 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

K
es

in
li

k
le

  

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

Konya bana Selçuklu Başkentini çağrıştırıyor           

Konya bana Alâeddin Cami’ni çağrıştırıyor           

Konya bana Karatay Medresesini çağrıştırıyor.           

Konya bana İnce minare müzesini çağrıştırıyor.           

Konya Sırçalı medrese’ yi çağrıştırıyor           

Konya bana Mevlana Müzesini çağrıştırıyor.           

Konya bana Kelebekler Vadisi’ni çağrıştırıyor.           

Konya bana Beyşehir gölünü çağrıştırıyor.           

Konya bana Tuz gölü’nü çağrıştırıyor.           

Konya bana Meke Krater Gölü’nü çağrıştırıyor.           

Konya bana Yerköprü Şelalesi’ni çağrıştırıyor.           

Konya bana Meram Bağlarını çağrıştırıyor.           

Konya bana Etliekmeği çağrıştırıyor           

Konya bana Fırın Kebabını çağrıştırıyor.       
 

  

Konya bana Tirit’i çağrıştırıyor.           

Konya bana Bamya Çorbası’nı çağrıştırıyor.           

Konya bana Höşmerim’i çağrıştırıyor.           

Konya bana Saç arasını çağrıştırıyor.           

Konya bana Arabaşını çağrıştırıyor.           

Konya bana Mevlana’yı çağrıştırıyor.           

Konya bana Şems Tebrizi’yi çağrıştırıyor.           

Konya bana Eşrefoğlu camiini çağrıştırıyor.     
 

    

Konya bana Kapu Camiini çağrıştırıyor.           

Konya bana Aziziye camiini çağrıştırıyor.           

Konya bana Tasavvuf’u çağrıştırıyor.           

Konya bana Mesnevi’yi çağrıştırıyor.           

Konya bana Nasreddin Hoca'yı çağrıştırıyor.           

Konya bana Şeb-i Arus’ u çağrıştırıyor.           

Konya bana bisiklet yarışlarını çağrıştırıyor.           

Konya bana Yayla turizmini çağrıştırıyor.           

Konya bana Kamp karavan turizmini çağrıştırıyor. 
 

        

Konya bana yamaç paraşütü sporunu çağrıştırıyor     
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Konya bana kuş gözlemciliğini çağrıştırıyor.           

Konya bana Selçuklu Kongre merkezini çağrıştırıyor.           

Konya bana Mevlana Kültür Merkezini çağrıştırıyor.           

Konya ile kendimi özdeştiriyorum.           

Konya benim için çok önemlidir.           

Kendimi Konya’ya bağlı hissediyorum.           

Konya’dayken kendimi onun bir parçası gibi 

hissediyorum. 

          

Kendimi Konya’ya aitmiş gibi hissediyorum.           

Konya’nın diğer destinasyonlara göre daha iyi olduğunu 

düşünüyorum. 

          

Konya’nın bir destinasyon olarak tatmin edici bir yer 

olduğunu düşünüyorum. 

          

Konya’nın benim için vazgeçilmez bir destinasyon 

olduğunu düşünüyorum. 

          

Gelecek seyahat kararımda Konya ilk tercihim olacak.           

Konya’yı yakın çevreme tavsiye edeceğim.           

Konya’yı tekrar Ziyaret etmek isterim.           

Konya ile ilgili sosyal medyada övgü ile bahsedeceğim.           

Cinsiyet 

Erkek    
    

Kadın   
    

Yaş 

18 yaş ve altı   
    

18-27 yaş   
    

28–37 yaş   
    

38–47 yaş   
    

48-57 yaş   
    

58 yaş ve üstü      

Medeni Durum 

Bekâr   
    

Evli   
    

Eğitim Durumu 

İlköğretim   
    

Lise   
    

Üniversite   
    

Lisans Üstü   
    

Aylık Gelir 

3000 TL ve daha az   
    

3001-6000 TL   
    

6001-9000 TL   
    

9001 TL ve daha fazla   
    

Turistik Amaç Olarak Konya’ya Kaç Kez Geldiniz 
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Günübirlik 

1 Gece 

2 Gece 

3 Gece 

4 Gece 

5 Gece 

6 Gece ve daha fazlası 

Konaklama Süresi 

Günübirlik   
    

1 Gece   
    

2 Gece   
    

3 Gece   
    

4 Gece   
    

5 Gece   
    

6 Gece ve daha fazla   
    

Önerilen bu araştırmanın ana kütlesini Konya’yı ziyaret etmiş olan turistler oluşturmaktadır. 

Araştırma anketleri bu ana kütleden kolayda örneklem yöntemiyle %95 güven sınırları, 0.05 önem 

düzeyinde en az 384 kişi üzerine uygulanması hedeflenmektedir. Elde edilen verilerin analizi ile 

ulaşılacak bilgilerden hareketle, Konya ilinin turizm kenti imajında Selçuklu başkenti imaj algısına 

yönelik strateji önerileri geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece hem tarihi mirasın sürdürülebilirliği 

hem de Konya’nın turizm kenti imajının geliştirilmesine katkı sağlanması düşünülmektedir. 

SONUÇ 

Konya manevi havası, doğal güzellikleri ve tarihi çekiciliği itibariyle ayrıcalıklı bir destinasyon 

konumundadır. 2000 yılında, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde "Konya Selçuklu Başkenti" 

olarak adını yazdırmış bir şehir olan Konya, Anadolu Selçuklu medeniyetine ait "ecdat yadigârı" 

eserler, kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması bakımından önemli rol oynamaktadır. Kent 

merkezindeki Selçuklu sultanlarının mezarının yer aldığı tarihi Alâeddin Camisi başta olmak üzere 

şehrin muhtelif yerlerinde toplam 72 tarihi cami, han, hamam, medrese, külliye ve türbe, Konya’nın 

geçmişini gün yüzünde tutmaktadır. Selçuklu dönemine ait bu eserler çok sayıda yerli ve yabancı 

turistin ziyaret ettiği mekânlar arasında yer alıyor. Selçuklu dönemine ait bu eserlerin Konya’yı 

ziyaret eden turistler açısından nasıl bir imaj algısı oluşturduğunu belirlemek için yapılan literatür 

taramasında, daha önce yapılmış çalışmalar sonucunda araştırmacılar şehir marka imajları 5 boyuta 

ulaşılmıştır. Bu kapsamda da yapılan literatür taraması kapsamında tespit edilen bu boyutlardan yola 

çıkarak, bu tasarımda araştırma amacındaki Selçuklu kenti imaj algısının önemini ölçebilmek 

amacıyla, zengin tarihi miras boyutunda öne çıkan değer olarak bütün sorular Selçuklu üzerine 

hazırlanmıştır. Kapsamlı olarak yapılmış literatür taramalarında Konya imaj algısı olarak turistlerin 

Konya denildiği zaman ziyaretçilerin aklına gelen ilk tercihin Mevlana olduğu algısının ilk sıralarda 
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olduğu dikkat çekmiştir. Bu kapsamda da anket sorularında, Manevi huzur ve sakinlik olarak kentin 

manevi dokusunu oluşturan en başta Hz. Mevlana olmak üzere Konya’nın manevi dokusunu oluşturan 

özellikler üzerinde durulmuştur. Spesifik olarak ele alınan bu 2 temel dışında, doğal güzellikler 

olarak; Beyşehir gölü, Meke gölü, Yer köprü şelalesi gibi doğal güzelliklere vurgu yapılmıştır. 

Ayrıca, Konya’nın geçmişten günümüzde çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış olması 

sebebiyle, şehrin birçok ilçesinde yer alan farklı kültürel değerlerin ve yerel tatların turistler tarafından 

merak edildiği göz önüne alınarak, yerel tatlarda Konya mutfağının öne çıkan yemeklerine göre, spor 

ve etkinlikler için bisiklet yarışları gibi etkinlikler kullanılmıştır. Literatür araştırması doğrultusunda 

hazırlanmış bu çalışma, hazırlanmış olan anket sorularıyla nicel bir araştırmaya dönüştürülecektir. 
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GASTRONOMİ TRENDLERİ: NİKKEİ MUTFAĞI 

Deniz KAYA1, Dr. Öğr. Üyesi Nihan AKDEMİR 2, Dr. Öğr. Üyesi Dilek DÜLGER 

ALTINER3 

Özet  

İnsanlığın ateşi keşfetmesi ile birlikte beslenme tarzında yeni dönüşümler gerçekleşmiştir. Yüzyıllar 

boyunca geçen süreçte, sanayileşme ve hızla gelişen teknoloji ile birlikte birçok yeni gıda ürünleri, 

mutfak teknikleri ve çeşitli gastronomi kavramlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yaşam 

tarzlarının sıklıkla değişime uğraması, tüketilen gıdaların ve ilgi duyulan şeylerin kısa sürede 

farklılaşmasına olanak sağlamıştır. Tüm bu değişimlerden gıda sektörü de etkilenmektedir. Fransız 

mutfağıyla birlikte profesyonel mutfaklara giren gastronomi kavramları, yeni mutfak trendleriyle 

gelişmekte ve değişmektedir. Bu kapsamda, çalışmada Peru’dan yeni bir gastronomi trendi olarak 

dünyaya yayılan Japon ve Peru füzyon mutfağı olarak tanımlanan Nikkei mutfağı ele alınmıştır. 

Özellikle son yıllarda dünyada hızla yayılmakta olan gastronomi trendleri arasında yer alan Nikkei 

mutfağı kavramının tanımlamasını yaparak, bu mutfağın ortaya çıkış sürecinin aktarılmasını 

sağlamak çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Çalışmada, füzyon mufaklarından biri olan 

Nikkei mutfağının ortaya çıkış süreci, mutfağa ait geleneksel yemekler ve yaygın olarak kullanılan 

gıda ürünleri araştırılmıştır. Bunlara ek olarak, Tripadvisor sitesinde Nikkei mutfağına yer veren 

restoran işletmeleri tespit edilerek, müşteri yorumları ve menü içerikleri incelenmiş ve işletmelerin 

tercih ettiği geleneksel ürünler belirlenmiştir. Ayrıca, çalışma kapsamında popüler gastronomi 

trendleri araştırılmış ve neler olduğu aktarılmıştır. Çalışma alanı olan Nikkei mutfağına ilişkin 

Tripadvisor verilerinde dünyanın 32 noktasında 141 işletmenin bu konseptle hizmet verdiği 

görülmüştür. 14 işletmenin menü içerikleri incelenerek yaygın olarak tercih edilen Nikkei mutfağına 

ait yemekler ve ürünler tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler-Gastronomi, Gastronomi Trendleri, Füzyon Mutfak, Nikkei Mutfağı. 

 

GASTRONOMY TRENDS: NIKKEI CUISINE 

Abstract 

With the discovery of fire by mankind, new transformations have taken place in our dietary styles. 

Over the centuries, industrialization and rapidly developing technology have led to the introduction 

of many new food products, culinary techniques and various gastronomy concepts into our lives. The 

frequent change of our lifestyles has allowed the foods we consume and the things we are interested 

in to differentiate in a short time. All these changes are affected in the food sector. The concepts of 

gastronomy that come into our lives with French cuisine are developing and changing with new 
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culinary trends. In this context, the study focused on Nikkei cuisine, which is defined as Japanese and 

Peruvian fusion cuisine, which has spread around the world as a new gastronomy trend from 

Peru.Especially by defining the concept of Nikkei cuisine, which is one of the gastronomy trends 

spreading rapidly around the world in recent years, ensuring the transfer of the process of the 

emergence of this cuisine constitutes the main purpose of the study.In the study, the emergence of 

Nikkei cuisine, one of the fusion mufaks, traditional dishes of the kitchen and widely used food 

products were investigated. In addition, restaurant businesses that feature Nikkei cuisine on the 

Tripadvisor site have been identified, customer reviews and menu contents have been reviewed and 

traditional products preferred by businesses have been identified. Within the scope of the study, 

popular gastronomy trends were investigated and what happened was explained. Tripadvisor data on 

Nikkei cuisine, a workspace, showed that 141 businesses in 32 locations around the world served with 

this concept. The menu contents of 14 enterprises were examined and dishes and products belonging 

to the widely preferred Nikkei cuisine were identified. 

Keywords-Gastronomy, Gastronomy Trends, Fusion Cuisine, Nikkei Cuisine. 

1. GİRİŞ  

İnsanlık tarihi boyunca beslenme ihtiyaçlarının da doğrultusunda çeşitli keşifler yapılmıştır. Ateşin 

bulunması ile başlayan sürecin, günümüzde çok çeşitli pişirme tekniklerine ve çok sayıda araçların 

yaygınlaştırılmasına olanak tanımasının nedeni, beslenmenin fizyolojik bir ihtiyacın ötesinde, 

toplumları yansıtan bir olgu haline dönüşmesiyle ilgili olmasıdır (Aksoy ve Üner, 2016). Yemek yeme 

ve yapma eylemi kişileri ve bulundukları toplumu etkileyen çok yönlü bir olgudur. İnsanların temel 

ihtiyaçlarından biri olan beslenme, yaşadıkları coğrafyanın ve sahip oldukları gelenek ve kültürlerin 

etkileşimiyle çok yönlü değişimler göstermektedir (Beşirli, 2010). Toplumlara ait mutfak 

kültürlerinin oluşmasında en önemli etmenlerin başında yaşadıkları coğrafyanın getirisi olan iklim 

şartları gelmektedir. İklim şartlarının topluma sunduğu gıda ürünleri, o topluma ait inançlar, kültürler, 

gelenek ve görenekler doğrultusunda şekillenerek gelişmektedir (Sarıışık, 2015). Modernleşme ile 

beraber yaşam şartlarının değişmesi, bireylerin tükettikleri gıdalarında değişimine neden olmaktadır. 

Yeme içme faaliyetleri fizyolojik bir ihtiyaçtan öteye, insanların hoş zaman geçirmek ve eğlenmek 

amacıyla gerçekleştirdiği bir eylem haline gelmiştir. Bu sebeple insanlar farklı tat, şekil ve renklerde 

gıdaları denemeye yönelmiştir (Sarıışık ve Kardeş, 2019). 

Birçok faktör ile beraber özellikle yaygın kullanılan sosyal medyanın da etkisiyle, gıda trendleri 

sıkça değişmektedir. Bireylerin hızlı tüketim alışkanlıkları ile beraber çabuk değişen istekleri, 

gastronomi alanında her geçen gün yeni bir akımın başlamasına öncülük etmektedir. Mutfakların var 

olduğu günden bu yana sürekli değişen mutfak kuralları, artan ürün çeşitliliği ve kendini güncel tutan 

bir gastronomi sektörü oluşmuştur. Bu çalışmada, günden güne değişen gastronomi trendlerinin 

içerisinde farklı bir konuma sahip olan ve füzyon mutfağının yeni trendlerinden biri olan Nikkei 
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mutfağı ele alınmıştır. Bir devlet politikası ile göçe zorlanan insanların, topraklarından uzakta 

yaşadığı zorluklara rağmen kültürlerinden bir parçayı yaşatmaları sonucu oluşan Nikkei mutfağı 

akımının tarihçesi ve mutfağın özellikleri bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. 

2. GASTRONOMİ TRENDLERİ  

Tüm dünyada hızla yayılan gastronomi kavramının kökenine bakıldığında, yunanca gastro (mide 

ile ilgili olan) ve nomas (kanun, kural) kavramlarından türeyen bir sözcük olduğu görülmektedir. 

Gastronomi kavramı genellikle yemek ve kültür arasında var olan bağı inceleyen bir disiplin olarak 

tanımlanır ve içinde keşfetme, hazırlama, tatma gibi deneyimleri barındırır (Kivela ve Crotss, 2006). 

Toplumlar tarafından mutfağın bir statü olarak gösterildiği süreçlerden beri Fransız mutfağı, 

gastronominin öncüsü olarak kabul edilir. 1833’lü yıllarında başlayan süreçte Marie Antoine Carême 

tarafından hazırlanan beş ciltlik eser, gastronomi kavramının ve rafine mutfağının tüm dünyada 

yayılmasında büyük rol oynamıştır. Günümüzde, Carême Fransız gastronomisinin öncülerinden biri 

olarak kabul edilen bir şeftir (Myhrvold, 2013).  Carême tarafından başlatılan Fransız gastronomisi 

akımından sonra, 1900’lü yıllarda Escoffier, gastronomiye yeni bir soluk getirecek akımların 

öncülüğünü yaptı ve Le guide culinaire isimli ilk resmi yemek kitabının ortaya çıkmasını sağladı. 

Carême tarafından yazılan tariflerin standartlaştırılmasında ve mutfak terimlerinin tanımlanmasında 

büyük bir adım attı. Carême tarafından halka kapalı olarak yürütülen mutfak süreçleri, Escoffier 

tarafından büyük yemek organizasyonları ile halka açıldı ve gastronomi bir sanat olarak anılmaktan 

ziyade, fabrika gibi üretim aşamalarının sorunsuz ilerlediği bir sürece girerek, günümüz 

restoranlarının mutfak sistemlerinin oluşmasına öncülük etti. Escoffierden sonraki nesilde Fernand 

Point isimli ünlü şef ondan geriye kalanların sadeleştirilmesi ve mükemmelleştirilmesi için oldukça 

çaba harcamış ve adından sıkça bahsettirmiştir (Wayne, 2019; Myhrvold, 2013; Moral, 2020). 

Carême ile başlayan rafine mutfak akımının Escoffier ve Fernand Point ile farklı yönlerine 

evrilmesinin ardından, 1960’lı yıllarla gastronomiye yeni bir soluk getiren, yeni mutfak akımı olarakta 

anılan “Nouvelle Cuisine”akımı dünyaca ünlü şef Paul Bocuse ile anılmaktadır (Rao vd., 2015). Bu 

akım mutfaklarda yer alan karmaşanın sadeleştirilmesi, klasik tekniklerin modernize edilmesi ile 

gastronominin daha özgün tat ve tabaklarla yeniden sanatla iç içe olmasına öncülük etmiştir. Taze 

malzemelerin kullanımı yaygınlaştırılmış, farklı kombinasyonlar ve bireylerin beslenme ihtiyaçları 

doğrultusunda hazırlanan yeni modern tabaklar ile yeni sunum teknikleri ortaya çıkmıştır (Saçılık, 

2020). 

İnsanlık için teknolojinin gelişmesi, sanayileşme ve moderleşme kavramlarının sağladığı 

avantajların yanı sıra, bireylerin sağlıklarını kötü etkileyen dönüşümlere de sebebiyet vermiştir. 

İnsanların hayatında artan tempo, beraberinde hızlı tüketim alışkanlıklarının yaygınlaşmasını, hızlı 

hazırlanıp tüketilen gıdalara olan talebin artmasına neden olmuştur. Tam bu noktada yeni bir akım 

dünyada adını duyurmuştur. Bu akım, kısa zamanda hazırlanan, paketli ve sağlıksız çabuk tüketilen 
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fast-food akımı olarak bilinmektedir. Mc Donalds gibi mekanların hızla çoğalması fast-food akımının 

yaygınlaşmasında öncü olmuştur (Ulaş Kadıoğlu, 2019). Fast-food adı altında satılan yüksek yağ 

oranına ve yüksek glisemik indekse sahip gıdaların sıklıkla tüketilmesinin zamanla bireylerde obezite 

ve diyabet gibi çeşitli metabolik hastalıklara neden olarak, kişilerin sağlıksız durumlarla savaşmasına 

sebebiyet vermektedir (Block vd., 2014). 

1989 yılından itibaren, insanların fast-food akımıyla türeyen hızlı tüketim yaşam tarzına karşı, iyi, 

temiz ve adil gıda anlayışıyla slow-food, yani yavaş yeme akımı doğdu. Etik yeme anlayışıyla ortaya 

çıkan bu akım, fast-food akımının aksine kişilerin sağlıklı, organik ve üreticiden adil bir biçimde 

gıdaya ulaşmasını savunmaktadır (Guthman, 2003). Bu mutfak akımı, aynı zamanda doğru tarım 

uygulamaları, geleneksellik ve yerel gıdaların tüketimi, küçük üreticilerin desteklenmesi gibi 

küreselleşmenin getirilerine karşı bir kalkan vazifesi görmek amacıyla başlamıştır (Özgen ve Süren, 

2019). Slow food akımı, gıdanın birçok alanla bağı olduğunu savunmaktadır. Bu alanlar arasında 

siyasetinde olduğu ve insanların en temel ihtiyacı olan gıdaya ulaşmasının adil biçimde sağlanması 

ve gıdanın sürdürülebilirliğinin gerekliliğini savunmaktadır (Paksoy ve Özdemir, 2014). 

Dünya gastronomisinde, önemli bir yere sahip olduğu kabul edilen bir diğer trend, füzyon mutfağı 

olarak bilinmektedir (Sarıoğlan, 2014). Türk Dil Kurumu, füzyon kelimesini birleşme, kaynaşma 

olarak tanımlamaktadır (Türk Dil Kurumu, 2021). Füzyon mutfağı, farklı mutfaklara ait ürünlerin 

veya kullanılan pişirme tekniklerinin harmanlanması ile elde edilen bir mutfak olarak kabul 

edilmektedir. Uzakdoğuya ait gıda ürünlerinin bir başka mutfak teknikleri ile pişirilmesi ve 

sunumunun yine bir başka kültüre ait mutfak tarzında sunulması füzyon mutfağa örnek olarak 

gösterilebilmektedir (Kocaalan, 2017). Farklı bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde; füzyon 

mutfağının doğru şekilde kullanılmaması, ortaya çıkacak ürünler ile diğer tüm mutfaklara benzerliğin 

oluşması ihtimaliyle, mutfaklar arası farkın ortadan kalkması ve ortaya küreselleşen bir mutfak 

çıkması kaçınılmaz hale gelebilecektir (Kırım, 2005). 

Gelişen teknoloji ve moderleşen dünya her alanda olduğu gibi gıda alanında da yenilikleri 

beraberinde getirmiş ve moleküler gastronomi kavramını ortaya çıkarmıştır. “Moleküler gastronomi, 

teknoloji ve gıda biliminin bir oluşumu olarak mutfak akımları arasında farklılaşan bir yere sahiptir. 

1992 yılında İtalya’da düzenlenen bir kongrede gastronomi ve bilim kavramlarının birlikte 

anılmasıyla dünyaya yayılan moleküler gastronomi akımı oldukça yankı uyandırmıştır (Caporasa ve 

Formisano, 2015). Nicholas Kurti ve Herve This tarafından adlandırılan moleküler gastronomi, 

gıdaların fiziksel ve kimyasal dönüşümlerinden ziyade, mutfakta yaşanan dönüşümlerine 

odaklanmıştır (This, 2015). Herve This, moleküler gastronominin öncüsü olarak kabul edilmektedir. 

Moleküler gastronomi akımı tüm dünyada özellikle tabaktaki gıdaların formlarının değişmesi ve 

sunum tarzlarının farklılaşması noktasında önemli bir etki yaratmıştır (Yılmaz ve Bilici, 2013). 

Moleküler gastronomi teknikleri ile yapılan örneklere, gıdaların biçimi ve tat yoğunlukları açısından 



252 
 

değiştirilmesi, geliştirilmesi, sosların köpük formuyla sunulması, sıvı nitrojen ile gıdaların renk ve 

sıcakları ile oynanabilmesi, gıda ürünlerinin farklı ürünler ile yeniden formüle edilebilmesi 

gösterilebilir (Cömert ve Çavuş, 2016).  

Moleküler gastronomi akımının ardından, 1994 yılında moleküler gastronominin öncüsü Herve 

This tarafından bu akımın bir parçası olarak yeni bir mutfak akımı bir kitapla tanıtıldı. Bu akım NbN 

mutfak akımı yani Note By Note Cuisine akımı olarak bilinmektedir (Çiftçi ve Demirkol, 2019). This, 

NbN mutfağı tanımlarken, bilinen gıda ürünleri ile yemek hazırlamak yerine, saf bileşenlerin ve çeşitli 

karışımların kullanılmasıyla elde edilen yiyecekler olarak ifade etmektedir. Yiyeceğin daha iyiye 

evrimleştirilmesiyle alakalı olan süreç, yiyeceğin tamamen saf bileşikler yoluyla yapılması anlayışı 

ile devam etmiştir. This, NbN akımının elektronik müzik akımıyla benzer olduğunu aktarırken, müzik 

aletleri ile müzik üretmek yerine, ses dalgalarının harmanlanması ile elde edilen müzik örneğinin yeni 

mutfak akımıyla benzer olduğunu aktarmıştır (This, 2017).  

Gastronomi trendleri arasında popüler olan ve zamanla insanların yaşam biçimi haline gelen bir 

diğer başlık Vejetaryenliktir. Vejetaryen beslenmenin başlangıçta ekonomik nedenlerle ortaya çıktığı 

aktarılmaktadır. Etin lüks bir besin olması, bitkisel bazlı ürünlere ulaşımın maliyet açısından daha 

kolay olması, bu yeni beslenme tarzının ortaya çıkmasında yer alan faktörler olarak gösterilmektedir 

(Baysal, 1995). Vejetaryen beslenme, bitkisel ürünlerin ağırlıkla tercih edildiği, hayvansal kaynaklı 

gıdaların sınırlı oranlarda veya hiç tüketilmediği bir beslenme biçimidir. Bu beslenme biçimi 

hayvansal gıdalardan yalnızca sütün tüketildiği veya yalnızca beyaz etin tüketilmesi gibi farklı 

isimlerle, farklı gruplara ayrılan türleri bulunmaktadır (Karabudak, 2012).  

Vejetaryan beslenmenin bir kolu olarak oluşan bir beslenme biçimi vegan beslenmedir. 

Vejetaryenlikten farklı olarak, hayvansal sütlerden elde edilen süt, peynir (vb.) yağ.ve yumurta buna 

ek olarak deniz ürünleri ve etin beslenme listesinde yer almadığı bir beslenme tarzıdır. Vegan 

beslenmede, sağlık, bireylerin inançları, etik ve ahlaki düşünceleri gıda tercihlerine etki eden etmenler 

arasındadır (Uçan ve Bozok, 2019). Vegan beslenme özellikle son yıllarda gastronomi trendleri 

arasında popüler bir konumdadır. 

Sağlıklı yaşamın giderek önem kazanması, gıda tüketim alışkanlıklarında farklı beslenme 

türlerinin oluşmasına etki etmiştir. Gıdaların pişirilmesinin çeşitli besin kayıplarına yol açması ve çiğ 

olarak tüketilen gıdaların daha sağlıklı olduğu anlayışı ile ortaya çıkan raw- food akımı (çiğ beslenme) 

doğmuştur. Vegan beslenme akımının bir kolu olarak görülmekle beraber live-food (canlı gıdalar) 

akımıylada anılan bir gastronomi trendidir (Sevinç ve Çakmak, 2017). Genellikle meyve ve sebze 

tüketimi ağırlıkta olan bu beslenme türünde, düşük ısılar kullanılır ya da ısıl işleme gerek duyulmayan 

ürünler tercih edilir. Bir yaşam biçimi olarak tercih edildiği gibi sağlıklı yaşamak adına yapılan bir 

diyet olarakta uygulanmaktadır (Koebnick vd., 1999). 
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Teknolojinin geldiği noktanın, gıda alanındaki en iyi gösterimi 3D Priting Food olarak geçen, 3D 

yazıcılar ile elde edilen yemeklerdir. Bu üretim metodu gıda alanında dijitalleşmenin başlangıcı 

olarak görülmektedir. Farklı tat ve boyut ve şekillerde gıda üretimi yapabilen bu makinalar sayesinde 

mutfak kültürlerinin evriminin nasıl olacağı düşündürücüdür (Yang vd., 2015). 

Renklerin gıda tüketiminde insanları etkileyen önemli bir faktör olduğu kabul edilmiştir. Son 

zamanlarda özellikle siyah renkli gıdalar giderek çoğalmaktadır. İnsanların her zaman 

tükettiklerinden farklı olarak algıladıkları bu gıdalar merak uyandırmaktadır. Çeşitli ürünlerin özleri 

ve çeşitli kimyasallar ile elde edilen bu gıdalara örnek olarak, siyah hamburger, siyah dondurma ve 

siyah makarna gösterilebilir. Mürekkep balığının ve kalamar balığını mürekkebi, badem kömürü, aktif 

karbon gibi ürünlerle elde edilen siyah renk insanlar için bir çekim yaratmakta ve talebi arttırmaktadır 

(Bozok ve Yalın, 2018). 

Özellikle yaşanan pandemi süreci, insanları daha sağlıklı gıdalar tüketmeye teşvik etmektedir. 

Artan hastalıklar sağlıklı beslenmenin ne derece önemli olduğunun anlaşılması noktasında önemli bir 

yere sahiptir. Sağlıklı beslenmenin ve özellikle bazı hastalık grubundaki bireylerin beslenme 

noktasında yaşadığı sıkıntıların çözülebilmesi adına son yıllarda fonksiyonel gıdalar yeni mutfak 

trendleri arasında yerini almaktadır. 

Besleyici değeri yüksek, hastalıklara karşı koruma potansiyeli olan, sağlığa katkı sağlayan, içeriği 

zenginleştirişmiş veya zararlı organizmalardan arındırılmış, probiyotik, prebiyotik gibi maddeler ile 

güçlendirilmiş gıdalara fonksiyonel gıdalar denilmektedir. Bu gıdalar kalp damar hastalıkları diyabet 

ve kanser gibi çeşitli hastalıkların önlenmesi ve iyileştirilmesi noktasında destekleyici olarak kabul 

edilmektedir (Erbaş, 2006).  

Dünyada popülerliği giderek artan bir başka gastronomi trendi, clean supreme olarak adlandırılan 

şeffaflık akımıdır. Bu akımla amaçlanan kimyasal kullanılmadan üretilen, temiz içeriğe ve temiz 

etikete sahip, izlenebilir ürünler anlayışıdır. Sağlığın ön plana çıktığı bu akımda, giderek 

karmaşıklaşan içeriklerin insan sağlığına zarar vermeyen ürünlerin tercih edilerek üretilmesine dikkat 

çekmektedir. Yediğimiz gıda ürünlerinin içeriğinin farkında olmamızı amaçlayan bir yaklaşımdır 

(Yıldız ve Yılmaz, 2020). 

2020 yılı ile dünyada yaşanan pandemi süreci doğrultusunda son yılın gastronomi trendi olan 

hayalet mutfak ve sanal mutfaklar akımları ortaya çıkmıştır. Özellikle pandemi kuralları nedeniyle 

yiyecek-içecek işletmelerinin kapanması yeni bir akımın yaygınlaşmasına neden oldu. Bir mutfağın 

birçok işletme tarafından ortak kullanılması ya da online yemek servisi veren firmaların tercih ettiği 

bu yöntemlerde, tüketicilere gel-al ya da online siparişle kapına getirme metodu kullanılmaktadır. 

Sanal mutfaklarda tüketicilerin fiziksel olarak işletmelere ulaşması söz konusu değildir. Böylelikle 

işletmelerin kira ve çeşitli masraflarından kurtulmasına avantaj sağlamıştır (Akgün, 2020; Aldinç, 

2020). 2020 ve 2021 gastronomi trendlerine bakıldığında, ağırlığın sağlıklı beslenme, 
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sürdürülebilirlik ve yerel ürünlerin tercih edildiği beslenme tarzlarının ön planda olduğu 

görülmektedir. Ürünlerin her kısmının değerlendirildiği atıksız mutfaklar akımı, içeriği temiz 

ürünlerin tercih edildiği temiz etiket anlayışı ve yöresel ürünlere ve üreticilere destek veren 

anlayışların benimsendiği görülmektedir (Şahin, 2020). 

3. YÖNTEM  

Bu çalışmada, geçmişten günümüze tüm dünyada yaygınlaşan gastronomi trendlerine yer 

verilmiştir. Çalışma amacı kapsamında, gastronomi trendleri arasında özellikle son yıllarda kendine 

önemli bir yer bulan bir füzyon mutfağı örneği olan Nikkei mutfağı kavramının tarihçesi, mutfağın 

özellikleri ve bu mutfağa özgü dünyadaki restoranlar araştırılmıştır. Tripadvisor sitesinden Dünyadaki 

Nikkei mutfağına özgü restoranların hangi ülkede ve kaç tane olduğu incelenmiş ve çalışmada yer 

verilmiştir. Ayrıca Türkiye’den herhangi bir Nikkei mutfağına özgü restoranın bu sitede yer almadığı 

görülmüş ve ardından Google üzerinden daha detaylı bir araştırma yapılarak bu restoranlara ve menü 

içeriklerine ulaşılmıştır. Türkiye’de ve dünyada Nikkei mutfağı konsepti ile hizmet veren işletmelerin 

internet sitelerinde yer alan menü içerikleri incelenerek yaygın olarak tercih edilen yemekler ve gıda 

ürünleri belirlenmiştir. 

4. NİKKEİ MUTFAĞI  

1900 ‘lü yıllarda Japonya’dan Peru’ya tarımsal faaliyetlerde çalışmak için gelen göçmenlerin, tarım 

işçisi sözleşmelerini iptal ettikten sonra, bölgede yer alan kafe ve restoran mutfaklarında çalışmasıyla 

Nikkei mutfağının serüveninin başladığı kabul edilmektedir. Geçmişinde Çin’den gelen göçmenlere ev 

sahipliği yapmış ülkede halk bazı Asya yemeklerine aşikâr bir durumdadır. Buna ek olarak, Japon 

göçmenlerin yanında getirdikleri gıdalarda zamanla halk arasında tanınmaya başlamıştır. Mutfaklarda 

çalışmaya başlayan Japon göçmenlerin, öncelikle sushi ve sashimi tekniklerini ardından soya soyu ve 

erişte gibi ürünleri halka tanıtması mutfak akımının doğmasına önayak olmuştur (Morimoto, 2010).  

Göçün başlangıcında şeker kamışı tarlalarında çalışarak rahat bir hayat süreceklerini düşünen 

yaklaşık 17.000’den fazla göçmen Peru’ya gelmiştir. Gelirken yanlarına geleneklerini ve kültürel 

ögelerinide almışlardır (Hurtado, 2014). Japonların, Peru halkına ürünleri tanıtma sürecinde, öncelikle 

Japon tarım ürünlerinin yetiştiriciliği ve yaygın kullanımı sağlanmıştır. Ardından Japon mutfak 

kültüründe yaygın olarak kullanılan soslar, peynirler, makarnalar, erişte ve turşuların imalatının 

yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu noktada çeşitli ünlü isimlerin aracılığı sağlanarak imalat 

sorunları çözülmüştür. Nikkei mutfağının temelleri atılırken Lima bölgesinin zengin deniz ürünlerinden, 

Çinli göçmenler ile ülkeye gelen pirinçten ve yetiştirilen sebzelerden oldukça faydalanılarak mutfağın 

temelleri oluşturulmuştur. Bu süreçte Ajınomoto olarakta geçen umaminin kullanımı yemeklere dâhil 

edilmiştir. Japon unsurlarının yanı sıra, Peru mutfağının ürünleri Nikkei kültürünün oluşumunda önemli 

katkılar sağlamıştır. Yerel tuzlar, acı biberler ve çok sayıda deniz ürünü bu füzyon mutfağının 

oluşumunda rol üstlenmiştir (Cano vd., 2019; Tsumura ve Barron, 2013). Tüm dünyada sevilerek 
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tüketilen Ceviche’nin (deniz ürünlü bir yemek) çıkış noktasıda bu füzyon mutfağı sayesinde olmuştur 

(Hurtodo, 2014). Nikkei mutfağı, kötü bir politika sonucu, yaşanan şartların zorluğu ve kültürel anlamda 

zorluk çeken göçmen halkın başarısının bir ürünü olarak değerlendirilmektedir. Bu başarılara ek olarak, 

dünya gastronomisinde zirvede olan Fransız ve Akdeniz gibi çeşitli mutfaklarla yan yana anılmasında 

farklı bir boyut olarak ele alınmaktadır (Matta, 2011). 

Peru topraklarında uzun yıllardır var olan zengin ürün çeşitliliği aldığı göçler vasıtasıyla katlanarak 

büyümüştür. İspanyolların domuz eti ve alkolü getirmesi, İtalyanların makarnayı, Arap kültüründen 

gelenlerin aromatik baharatları ve Çinlilerin soya ve zencefil gibi ürünleri Peru topraklarına getirmesi, 

Japonların kendi teknikleri ve özellikle deniz ürünleri kullanımını yaygınlaştırması ortaya çok zengin 

ve farklı bir mutfak kültürünün oluşmasını sağlamıştır (Takenaka, 2019). Japon halkından önce, Çin 

topraklarından göç alan bu ülkede zamanında Çin ve Peru füzyon mutfağı olarak bilinen Chifa mutfak 

kültürü oluşturulmuş ancak başarısı ve sürdürülebilirliği Nikkei kadar büyük olmamıştır (Matta, 2011). 

Nikkei mutfağı deniz ürünlerinin ağırlıkta kullanıldığı bir mutfaktır, buna sebep olarak 1900’lü 

yıllarda Peru hükümeti tarafından kıtlıkla mücadele kapsamında kırmızı et tüketiminin bir süreliğine 

yasaklanması gösterilmektedir. Ülkede yaygın olarak tüketilen deniz ürünü bölgeye ait Corvina balığıdır 

(Takenaka, 2017). Corvina yüksek yağ içeriğine sahiptir ve her türlü hazırlık için uygundur. Lezzetli ve 

besleyici bir yemek için pişirilebilir, ızgara edilebilir, kızartılabilir veya ızgara yapılabilir. Corvina, 

hafif, tatlı, hassas bir tada sahiptir ve tipik bir Güney Amerika uygulaması olan her türlü marinasyon ve 

cevicheler için uygundur (www.inlandseafood.com, 2021). Ülke mutfağında ve Nikkei mutfağında 

hazırlanan yemeklerde acı ve ekşi baskın tat olarak kullanılmaktadır. Mutfakta, acı elde etmek için 

geleneksel Aji Amorilo adıyla bilinen biber türü yaygın olarak kullanırken, ekşi tatlar için misket limonu 

tercih edilmektedir (Takenaka, 2017). Nikkei mutfağında sıkça kullanılan bir diğer ürün Manyok kökü 

ve ondan elde edilen bitkisel bir un olarak geçen Cassava’dır. Cassava unu karbonhidrat ihtiyacını 

karşılamak için mutfaklarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Manyoka kökünden nişasta ve alkol 

üretimide yapılmaktadır (Kawona, 1980). Manyoka kökü protein, mineral gibi insan vücudu için gerekli 

elementler açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Bunun yanı sıra C vitamini değerleri oldukça yüksektir. 

“Ekmek, lapa, cips, hayvan yemi” gibi çeşitli ürünlerin yapılmasında tercih edilen besin değerleri yüksek 

olan bir kök bitki türüdür (Ayaşan, 2010). Kinoa’da sıklıkla tahıl olarak yemeklerde tercih edilmektedir. 

Gluten içermeyen bu ürünün protein değerleri yüksek ve glisemik endeksi düşüktür (Demir ve Kılınç, 

2016). Özellikle restoran menülerinde aperatif olarak sunulan ve soya fasülyesi olarak bilinen Edamame 

en çok tüketilen besinlerden bir diğeridir (Burton, 2019). Edamame fasülyesi yüksek protein içeriğine 

sahiptir. Vitamin ve çeşitli mineraller açısından zengin içeriğe sahip olması ve doyurucu özelliği ile 

tüketilmesi noktasında insan sağlığı için oldukça faydalıdır (Uzun, 2017).  

Nikkei mutfağının ana temasını oluşturan ürünler araştırıldığında, restoran menülerinde yaygın 

olarak kullanılan ve geleneksel yemeklerin hazırlanmasında tercih edilen gıda hammaddelerine örnekler 

Tablo 1’de verilmiştir.   

http://www.inlandseafood.com/
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Tablo 1. Nikkei Mutfağında Kullanılan Gıda Hammaddelerine Örnekler 

Aji Amorilo Biberi Misket Limonu (Lime) 

  
Kaynak: www.grupojhosefarias.com/                          Kaynak: www.daspetravel.com/ 

 

Corvina Balığı Edamame Fasulyesi 

  
Kaynak: www.istockphoto.com/                                      Kaynak: www.veganyemektarifleri.com 

Cassava Unu (Manyok Kökü) Kinoa 

 

  
Kaynak: www.egepazarindan.com/                                Kaynak: www.gidahatti.com/ 

Tablo 1’de Nikkei mutfağı sunan restoranlarında yaygın olarak kullanılan Aji Amorilo biberi, misket 

limonu (lime), Corniva balığı, Edamame fasulyesi, Cassava unu (Manyok kökü) ve Kinoa 

görülmektedir.                  

Nikkei kavramının tanımı, Japonya dışında yaşayan, yaşadığı yerde bir topluluğun parçası olan Japon 

kökenli kimseler olarak ifade edilmektedir. Peru ‘da, Japonya’dan göçen beş nesil Nikkei topluluğun 

parçası olan kişiler bulunmaktadır (APJ, 2021). Nikkei mutfağı akımı ise son yıllarda özellikle popüler 

restoranların tercih etmesiyle sıkça duyulan bir mutfak olmaya başlamıştır. Dünyanın birçok ülkesine 

ulaşan Nikkei akımı bir füzyon mutfağı olarak bilinmektedir. Japonya’dan Peruya göçen şeflerin, Peru 

mutfağına ait gıda ürünlerini Japon mutfak teknikleri ile harmanlamasıyla ortaya çıkmıştır (Takenaka, 

2019). Nikkei mutfağı hem Peru hem de Japon ulusal mutfaklarında bir devrim yaratmıştır ve tüm 

dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştır. Son beş yıl içerisinde dünyaca ünlü şefler ve restoranlar Nikkei 

http://www.grupojhosefarias.com/
http://www.daspetravel.com/
http://www.egepazarindan.com/
http://www.gidahatti.com/
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mutfağına ev sahipliği yaparak, yaygınlaştırılmasına ve tanıtılmasına yardımcı olmuşlardır (Rennick, 

2017).  

Peru’da, günümüzde aşçılık kariyeri önemli bir yere sahiptir. Ancak ülkenin geçmişine bakıldığında, 

aşçılık okullarının ve eğitimlerinin çok sonralarında açıldığı, bu alanda eğitim almak isteyen kişilerin 

Amerika’nın ve Avrupa’nın farklı bölgelerine gittiği görülmektedir. Bu eğitimlerin ardından ülkelerine 

dönen kişiler sayesinde mutfak kültürü oluşmaya ve gastronomi alanında çalışmalar yapılmaya 

başlamıştır. Özellikle Şef Gaston Acurio bu alanda öncülerden olarak kabul edilmektedir. Nikkei 

mutfağının önemli bir yere gelişi ve ülkede kabulü yalnızca mutfak alanında kazanılan bir zafer olarak 

görülmemektedir. Aynı zamanda göçmen olarak ülkeye gelen ve kötü süreçlerden geçen Japon halkının 

kendini kabul ettirdiğinin bir kanıtı olarak görülmektedir (Fukumoto, 1997). 

Peru hükümeti mutfak kültürünü dünyaya yaymak ve daha çok kişi için bilinir olmasını sağlamak 

amacıyla çeşitli dernekler ve oluşumlar kurmaktadır. Gastronomi festivalleri, kaliteli restoranlar ve 

aşçılık değişim programları ile bu süreç desteklenerek Peru mutfak kültürünün daha çok kişiye ulaşması 

amaçlanmıştır (Bohardt, 2014). 2007 yılında Peru hükümeti ülke gastronomisini korumak ve tanıtmak 

ve hak ettiği değeri görmesini sağlamak adına, Peru mutfağını “Ulusal Miras” değerlerine dâhil etmiştir. 

Bu durum gözlerin Peru mutfağına çevrilmesinin başlangıcını oluşturmuştur (Matta, 2013). 2010 yılında 

Peru mutfağı UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan mirası listesine aday gösterilmiştir (Matta, 

2011). 2011 yılına gelindiğinde, Peru mutfağı, Amerika tarafından Amerika’nın Kültürel Mirası olarak 

kabul edilmiştir. Dünyaca ünlü “The Economist” dergisi Peru’yu gastronominin Mekke’si olarak 

tanımlamıştır. Dünyanın en iyi Latin Amerikası restoranları listesinde ilk sıralara ev sahipliği yapan 

mekanların çoğunlunun Peru’da yer alması ve Nikkei mutfak kültürünün ülkeler arasında hızla 

yayılması buna neden olan etmenler olarak görülmektedir (The Economist, 2014). 2016 yılında ise 

Nikkei mutfağının doğru tanıtılması, yaygınlaştırılması ve korunması kapsamında Nikkei Gastronomi 

Derneği kurulmuştur. Dernek içerisinde Nikkei mutfağı alanında araştırmalar yapan uzmanlar ve mutfak 

şefleri yer almaktadır (APJ, 2021). 2018 yılında Birleşik Krallık tarafından “World Travel Awards” 

kapsamında Peru yedinci defa dünyanın önde gelen gastronomi destinasyonu seçilmiştir. Bunlara ek 

olarak, “Dünyanın En İyi 50 Restoranı” listesinde Peru’nun başkenti olan Lima’dan 3 adet restoran yer 

almaktadır (Lopez-Canales, 2019). 

Tripadvisor sitesinde Dünya çapında Nikkei konseptli yiyecek içecek işletmeleri aratıldığında, farklı 

ülke ve bölgelerden toplam 141 adet restoran çıkmaktadır. Farklı ülkelerde ve bölgelerde yer alan Nikkei 

konseptli restoranların sayıları ve bulundukları konumlar Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Dünyada Nikkei Konseptili İşletmelere Ev Sahipliği Yapan Ülkeler ve İşletme Sayıları 

Ülke Sayı Ülke Sayı Ülke Sayı Ülke Sayı 

Şili 28 İtalya 3 Florida 1 Panama 1 
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Arjantin 20 New York 2 Danimarka 1 Japonya 1 

Peru 17 Karayipler 2 Fransa 1 Kanada 1 

İspanya 12 Yunanistan 2 Portekiz 1 Avustralya 1 

Brezilya 11 İsveç 2 Guatemala 1 Venezuela 1 

Meksika 9 Filipinler 2 Dominik Cumhuriyeti 1 Kenya 1 

Kolombiya 8 Bolivya 2 Endonezya 1 El Salvador 1 

Almanya 3 Kosta Rika 2 Ekvador 1 Havai 1 

Kaynak: Tripadvisor, 2021. 

Tablo 2’de, Tripadvisor sitesinde kayıtlı dünyada 32 farklı noktada Nikkei konsepti ile çalışan 

yiyecek içecek işletmesi olduğu görülmektedir. Kayıtlı olmayanlar ile tam sayının kaç olduğu 

bilinmemektedir. Bu mekanların çoğunluğunun sushi bar konseptine sahip olduğu görülmüştür. Şili, en 

yüksek oranla 28 adet Nikkei konseptli mekana ev sahipliği yapmaktadır. Ardından 20 adet restoran ile 

Arjantin ve 17 adet restoran ile Peru gelmektedir. Nikkei konseptli restoranlar arasında zincir markalar 

olduğu ve bu markaların farklı ülkelerde işletildiği ifade edilmektedir. 

Tripadvisor sitesinde, Nikkei konseptli restoranlar listesinde Türkiye’den herhangi bir işletme yer 

almamaktadır. Ancak Türkiye bazında araştırma yapıldığında birkaç otel işletmesinin ve yiyecek içecek 

işletmesinin menülerinde Peru ve özellikle Nikkei mutfağına yer verdiği görülmektedir. Bu mekanlar; 

İoki restoran, Swissotel Bosphorus İstanbul bünyesinde yer alan Sabrosa restoran, Sıx Senses Koçataş 

Mansion bünyesinde yer alan, Toro Latin Gastro Bar ve Bodrum’da The Edition bünyesinde yer alan 

Brava restoranlarıdır. Menü içeriklerinde diğerlerinden daha ağırlıklı olarak Nikkei yemekleri tercih 

eden İoki restoranın menüsü ve New York bölgesinde Nikkei konsepti mutfağına yer veren Sen Sakana 

restoranlarının menüleri örnek olarak Tablo 3 ve Tablo 4’te paylaşılmıştır. Menülere işletmelerin 

internet siteleri aracılığıyla ulaşılmıştır. Her iki restoran, konseptinin sushi ağırlıklı olması ve menü 

içeriklerinin benzer ürünlerden oluşmasından dolayı tercih edilmiştir.  

Tablo 3. Sen Sakana Restoran Menü İçeriği 

Menü İçeriği 

Ceviche 

 Ceviche de Pescado 

 Nikkei Ceviche 

 Leche de Tıgre 

 

Nikkei Nigiri 

 Maguro,Salmon,Hotate, 

 Madaı,Chu-Toro, Hamachı,Botan Ebı, 

 Unı,Unagı,Shıma Ajı 

 

Yemek Setleri 

 Oyakodon 

 Ton Katsu 

 Chicken Nanban 

 Kinoa Chaufa 

 Yakı Soba Saltoda de Marıscos 

Sushi Setleri 

 Nigiri Classic and Nikkei 

 Maki 

 Maki & Nigiri 

 Nikkei Bara Chırashı 

 Sashımı  

 Vegetarıan 

  

 

Hand Roll/ Classıc 

 Tekka,Salmon,Negıhama, 

 Calıfornıa,Crunch 

Hamachı,Spıcy Tuna, 

 Spıcy Scallop,Ebı, 

 NegıToro,Unagı Avocado 
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Hand Roll/Vegetable 

 Midori,Kanpyo, 

 Luvky Plum,Yasaı, 

 Nikkei Inarı 

Sushi 

 Hırame,O-Toro,Kınmedaı,Ikura,Tamago,Ebı 

Kaynak: www.sensakana.com/ 

Tablo 4. İoki Restoranı Menü İçeriği 

Menü İçeriği 

Aperatifler 

 Edamame 

 Spicy Edamame 

 Dynamite Shrimp Tempura 

 Spring Roll 

 Tiradito 

 Salmon Carpaccio 

 Tuna Tataki 

 Gyoza 

 Salmon Tartar 

 Tuna Tartar 

 Ceviche 

 

Ana Yemekler 

 Gyu Shoyayaki 

 Hawaiian Poke 

Bowl 

 Salmon 

Teppenyaki 

 Beef Teppenyaki 

 Sweet&Sour 

Chicken 

 Teriyaki Chicken 

 Teriyaki Beef 

 Seefod 

 Teppenyaki 

Noodle/Pilavlar 

 Beef Rib Noodle 

 Yasai Yaki Noodle 

 Tori Yaki Noodle 

 Ebi Yaki Noodle 

 Gyuniki Noodle 

 Yasai Fried Rice 

 Tori Fried Rice 

 Ebi Fried Rice 

 Gyu Fried Rice 

 Japanese Steamed Rice 

Çorbalar/ Salatalar 

 Seafood Soup 

 Miso Soup 

 Spicy Miso Soup 

 Lemongrass Soup 

 Wakame Salad 

 House Salad 

 Sashimi Salad 

Tatlılar 

 Mochi 

 Hazelnut 

Chocolate Roll 

 Brownie 

Sashimi 

 Maguro,Toro,Sake,Suzuki, 

 Ebi 

 

Maki Sushi 

 Tekka,Sake,Kappa,Kani, 

Avocado,Ebi 

 

Nigiri Sushi 

 Maguro,Sake,Suzuki,Saba, 

Ebi,Tako,Unagi,İkura, 

 Hotate 

 

Hand Rolls 

 California,Tuna Avocado,Ebi Tempura,Sake Avocado 

 

Inside Out Rolls 

 California,Spicy Tuna,Spicy Salmon,Philadelpia,Ebi California, 

 Dragon,Ebi Tempura,Rainbowl 

 

House Speacials Rolls 

 Tadashi,Cmichuri,Bodrum,Lava,Epmarador,Boton,Volcano,Xiomi, 

 Curunchy,Crispy,Star,İstanbul Ebi,Makkie, Veggie, Tiger 

Kaynak: www.ioki.com.tr 

Çalışma kapsamında, Nikkei mutfağını tercih eden restoran işletmelerinin 14 tanesinin menüleri 

incelenmiştir. Bu menü içeriklerinde yaygın olarak kullanılan yemeklerin Ceviche, Nikkei adı altında 

yer alan Sushi, Sashimi ve Nigiri ürünleri ile Edamame fasulyesi, Pisco içeceği ve Tiradito gibi 

yemeklerin olduğu görülmüştür. Tay (2019) yazısında Şef Juan Alfonso Urrita “Taze Ceviche, 
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Acevichado (ceviche ile suşi rulo) ve Tiradito (baharatlı aji soslu çiğ balık yemeği) gibi klasik 

yemeklerin menüde yer aldığını şeflerin yenilik yapmaya uğraştığını ve "Ceviche’nin hala geliştiğini" 

ifade etmektedir. Bu yemeklerin sunumlarına ve içeriklerine ilişkin örnek görseller ve özellikleri Tablo 

5’te paylaşılmıştır. 

Tablo 5. Nikkei Mutfağına Özgü Bazı Yemekler ve Özellikleri 

Yemek Adı:                                                                          Tiradito 

 

 
Tiradito, Nikkei mutfağında yaygın olarak 

yapılan bir deniz ürünü yemeğidir. İsteğe göre, 

tercih edilen balık türünün ince kesilip 

baharatlı soslar ile servis edilmesiyle 

hazırlanmaktadır. Baharatlı sosları hazırlarken 

geleneksel Ajio biberi kullanılması yaygındır. 

Ceviche’den farkı, Sashimi gibi dilimlenerek 

servis edilmesi ve marine sürecinden 

geçmemesidir (Vikipedi, 2021). 

 

Kaynak: www.seriouseats.com  

Yemek Adı: Nikkei Ceviche 

 

 

Ceviche, taze çiğ balıktan yapılır, içerisine 

narenciye suyu eklenir. 

"Nikkei Ceviche ise dengeye sahip olmalı, 

örneğin limon, susam yağı ve shoyu iyi 

birleştirilmelidir. Peru "sudado" (güveç) başka 

bir boyut deneyimine dönüştürebilecek 

yuzukosho (yuzu biber ezmesi), cevichlerinde 

miso ve bazı katsuobushi (palamut gevreği) 

kullanılmaktadır (Tay, 2019). 

Kaynak: www.lifestyleasia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seriouseats.com/
http://www.lifestyleasia.com/
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Yemek Adı: 

 

Pisco 

 

 

                   

Peru’nun Pisco bölgesinden elde edilen 

üzümler ile hazırlanan bir tür alkollü içkidir. 

Şili ve Peru arasında ürünün asıl üreticisinin 

kim olduğu noktasında çıkan tartışmalar 

nedeniyle ürün etiketinde ülke belirtilmeden 

satışa sunulması uygun görülmüştür 

(Vikipedi, 2021). Nikkei mutfağına ilişkin 

incelenen yiyecek içecek işletme menülerinin 

çoğunluğunda bu içkiye yer verildiği 

görülmüştür. 

 

  

Kaynak: www. thecraftycask.com 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışma sonucunda, hızla değişen gastronomi trendlerinin, ülkeleri ve dünyayı etkileyen önemli 

olayların, keşiflerin, ülke ekonomilerinin, teknolojinin ve değişen yaşam şartlarının önemli ölçüde 

etkilediği görülmüştür. Bireylerin yaşam biçimleri, ait oldukları toplumlar ve o toplumların gelenek 

görenekleri, dini inanışları ve hayata bakış açıları beslenme biçimlerini tamamen etkilemektedir. 

Özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformları insanların beslenme 

alışkanlıklarına öncülük etmektedir. Popüler olan gıda ürünleri ve akımlar, sosyal medya platformları 

yoluyla insanlara kolaylıkla ulaşabilmektedir. İnsanların yeni trendlere olan merak duyguları ve talepleri 

yeme içme sektörüne yön vermektedir. Dünyanın bir ucunda başlayan bir gastronomi trendinin etkileri 

bugün birçok ülkede görülmektedir. Gastronomi trendleri; Rafine mutfak, Nouvelle cuisine (Yeni 

mutfak), fast food, slow food, füzyon mutfak, moleküler mutfak, Nbn mutfak, vejeteryan mutfak, vegan 

mutfak, raw food, renkli gıdalar, 3D printing food, sağlıklı beslenme, sürdürülebilir mutfaklar, clean 

supreme (şeffaflık akımı), hayalet ve sanal mutfaklar olarak ifade edilmektedir. 

Farklı amaçlarla oluşan bu trendlerin yanı sıra dünyada hala kültürlerin kaynaşması ve yeni 

mutfakların, pişirme tekniklerinin ve lezzetlerin doğmasına öncülük eden füzyon mutfağı önemini 

korumaktadır. Bu trendler içerisinde yer alan Nikkei mutfağının serüvenine bakıldığında,1900’lü 

yıllarda Japonya’da yaşanan ekonomik kriz, Japon tarım işçilerini Peru’ya göç etmek zorunda 

bırakmıştır. Ülkelerinden uzakta bir yaşam süren tarım işçilerinin, yola çıkarken hayal ettikleri yaşam 

şartlarını Peru’da bulamamalarının ardından, tarım alanında çalışmaya son vermişlerdir. Ardından Lima 

bölgesinde yer alan kafe ve lokantalarda aşçılık kariyerlerine atılıp, burada kendi mutfak tekniklerini, 

Peru mutfağının ürünleri ile buluşturarak, yeni bir füzyon mutfağı ortaya çıkarmışlardır. Bugün 

dünyanın en iyi restoranlarında Nikkei mutfağı adı altında sunulan ürünlerin ardında yaşanan hikayenin 

aslında görünenden çok farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bir mutfak kültürü olarak başarılı olduğunu 

ispatlayan Nikkei’nin, aslında başka bir ülkede varlıklarını kanıtlama çabasında olan bir toplumun 
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yansıması olarak görülmektedir. Bu yansıma, günümüzde farklı destinasyonlarda onlarca yiyecek içecek 

işletmesinin Nikkei mutfak kültürüne menülerinde yer vermesiyle artarak devam etmektedir. 

Tripadvisor sitesinde Nikkei konseptli işletmelerin sayısı 32 farklı noktada 141 işletme olarak 

görülmektedir. Sitede yer almayan işletme sayıları ile bu sayının çok daha fazla olduğu 

düşünülmektedir. Türkiye’de henüz çok sayıda Nikkei konseptli işletme olmadığı görülmektedir. Ancak 

Türkiye’de ve dünyanın farklı noktalarında yer alan Nikkei konseptiyle servis yapan işletmelerin menü 

içerikleri incelendiğinde mutfağa ait geleneksel ürünlere sıklıkla yer verildiği ve bu geleneksel ürünlerin 

deniz ürünleri ağırlıklı, besleyici değeri yüksek sağlıklı gıdalardan oluştuğu görülmüştür. Gelecek 

araştırmalarda Nikkei mutfağına işletmelerinde yer veren şefler ile görüşülerek bu mutfak hakkındaki 

tutumları ve bilgi düzeylerine yönelik çalışmalar yürütülebilir. 
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PANDEMİDEN SONRA MENÜ MÜHENDİSLİĞİ 

Gülsultan ÇAKIR1, Prof. Dr. Murat DOĞDUBAY 2 

Özet  

Giriş: Yeni Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ve yarattığı kriz neredeyse tüm sektörleri olumsuz olarak 

etkilemektedir. Bu olumsuzluk ve kriz ile en çok etkilenen sektörlerinden biri turizm sektörü olmuştur. 

Turizm sektörü içerisinde yer alan yiyecek ve içecek işletmeleri direk yüz yüze geldiği bu krizle baş 

etmeye çalışmaktadır. Pandemi nedeniyle alınan tedbirler ve yeni yasal düzenlemeler ile sektörün 

değişim geçirmesi kaçınılmaz bir noktaya ulaşmıştır. Pandemi nedeniyle değişen beslenme 

alışkanlıkları, oluşturduğu kriz ile değişen tedarik zinciri ile menü kalemleri değişmeye başlamıştır.  

Amaç: Bu çalışmada amaç, Yeni Koronovirüs (Covid-19) pandemisinin yiyecek-içecek işletmelerinde 

yarattığı problemleri incelemek, pandemi süreci ile değişmekte olan beslenme alışkanlıklarının menü 

mühendisliği açısından menülerde nasıl yer edineceği hakkında bilgi vermektir. Menü mühendisliği 

yardımcılığı ile pandemi döneminin olumsuzluklarını en aza indirirek menü kalemlerinin değişimleri 

incelenmiştir. 

Yöntem: Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Daha önce yapılmış çalışmalar 

incelenerek genel bir literatür taraması yapılmış ve araştırmanın kavramsal çerçevesi oluşturulmuştur.  

Anahtar Kelimeler-Covid-19, Küresel Pandemi, Menü Mühendisliği. 

 

THE MENU ENGINEERING AFTER COVID-19 PANDEMIC 

Abstract 

Introduction: The new Coronavirus (Covid-19) pandemic and the crisis it created negatively affect 

almost all industries. Tourism sector has been one of the sectors most affected by this negativity and 

crisis. Food and beverage businesses in the tourism sector are trying to cope with this crisis they face 

directly. With the measures taken due to the pandemic and new legal regulations, the sector has reached 

an inevitable point of change. Menu items started to change with the changing eating habits due to the 

pandemic and the changing supply chain with the crisis it created. 

Aim: The purpose of this study is to examine the problems caused by the New Coronovirus (Covid-19) 

pandemic in food and beverage businesses, and to provide information about how the changing 

nutritional habits will take place in the menus in terms of menu engineering. With the help of menu 

engineering, the changes of menu items were examined by minimizing the negativities of the pandemic 

period. 
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Method: Qualitative research methods were used in this study. By examining the previous studies, a 

general literature review has been made and the conceptual framework of the research has been formed. 

Keywords: Covid19, Global Pandemic, Menu Engineering. 

1. GİRİŞ  

Yeni Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ve yarattığı kriz neredeyse tüm sektörleri olumsuz olarak 

etkilemektedir. Bu olumsuzluk ve kriz ile en çok etkilenen sektörlerinden biri turizm sektörü olmuştur. 

Turizm sektörü içerisinde yer alan yiyecek ve içecek işletmeleri direk yüz yüze geldiği bu krizle baş 

etmeye çalışmaktadır. Pandemi nedeniyle alınan tedbirler ve yeni yasal düzenlemeler ile sektörün 

değişim geçirmesi kaçınılmaz bir noktaya ulaşmıştır. Pandemi nedeniyle değişen beslenme 

alışkanlıkları, oluşturduğu kriz ile değişen tedarik zinciri ile menü kalemleri değişmeye başlamıştır. Bu 

çalışmada, menü mühendisliği yardımcılığı ile pandemi döneminin olumsuzluklarını en aza indirirek 

menü kalemlerinin değişimleri incelenmiştir. 

2. MENÜ MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?  

Yiyecek-içecek işletmelerinin yönetiminde hem güçlü bir pazarlama hem de kontrol aracı olan 

menünün analizi; maliyet ve satışların sistematik olarak değerlendirilmesidir. Bu analiz yardımıyla 

menülerin iyi bir biçimde planlanması, etkin bir fiyatlama ve maliyet kontrol sisteminin geliştirilmesi, 

işletmedeki hizmet içi eğitimin yürütülmesi, hedeflenen müşteri grubunun tespiti ve onlara yönelik 

stratejiler kolaylıkla gerçekleştirilebilir (Türksoy, 2004). 

Menü mühendisliği; katkı payının, belirli bir menü kaleminin satış fiyatı ile değişken maliyeti 

arasındaki farklılığın hesaplanarak yapıldığı bir sistemi ifade etmektedir. LeBruto ve arkadaşlarına göre 

menü mühendisliği kavramı konusunda ilk çalışanlardan Kasavana ve Smith kârın sadece maliyet 

yüzdesiyle hesaplanmaması gerektiğini öne sürmüştür. Bu sebeple Kasavana ve Smith menü 

mühendisliğinde popülerlik ve katkı payını (satış fiyatı-yiyecek maliyeti veya brüt kâr) analiz eden bir 

yöntem ortaya koymuştur (Uzun, 2019). 

LeBruto v.d.’nin geliştirdiği model, menü mühendisliği matrisini Kasavana ve Smith’in önerdiği 2x2 

den 3x2 biçimine dönüştürmüştür (Türksoy ve Bölükoğlu, 2001). 

Böylelikle her menü kalemi, yeniden düzenlenmekte olan menünün tüm ögelerine nispeten, işgücü 

gerektirmede yüksek ya da düşük olarak sınıflandırılmaktadır. İşgücü maliyet kontrolünün amacı; 

işgücü verimliliğini, belirlenen kalite ve standartlara uygun olarak maksimize etmektir. Her işletmede 

olduğu gibi restoran işletmelerinin de kar edebilmeleri ve piyasada tutunabilmeleri maliyetlerini kontrol 

edebilmelerine bağlı olmaktadır. Artan nitelikli personel sıkıntısı ile birlikte işgücü maliyetlerinin sıkı 

bir biçimde kontrol altında tutulması giderek önem kazanmaktadır. Servisi yapılan yiyecek ve içeceğin 

kalitesi, kontrol altına alınan işgücü maliyetlerinden elde edilen tasarruflarla iyileştirilebilir. İşgücünden 



268 
 

sağlanan bu tasarruflar, ayrıca artan yiyecek-içecek maliyetlerini doğrudan müşterilere yansıtmak 

yerine, malzeme fiyat artışlarını etkisizleştirmede kullanılabilir (Türksoy ve Bölükoğlu, 2001). 

3. KÜRESEL BİR PANDEMİ: COVID-19  

Coronavirus’lar, dünya üzerinde şu ana kadar soğuk algınlığı, Orta Doğu Solunum Sendromu 

(MERS) ve Ağır Akut Solunum Sendromuna (SARS) sebep olan bir virüs ailesidir. 12 Şubat 2020 

tarihinde COVID-19 olarak adlandırılmaya başlayan bu virüs zoonotik yani hayvanlardan insanlara 

bulaşarak hastalık yapabilmektedir. İnsanlar da hastalık yapan bu virüslerin sığır, deve ve yarasa gibi 

hayvanlardan geçtiği tahmin edilmektedir. Öyle ki SARS’ın 2002 yılında Çin’de yarasalardan, MERS’in 

ise 2012 yılında Suudi Arabistan’da develerden insanlara geçtiği raporlanmaktadır. 2019 yılının aralık 

ayında ortaya çıkan COVID-19’un ise ilk kaynağının deniz hayvanları olduğu fakat bulaşmanın 

insandan insana damlacık yoluyla veya temas yoluyla gerçekleştiği belirtilmektedir (Şen, 2020). 

Kişiden kişiye bulaşabilen virüsün bulaşma oranı 2020 Ocak ortasında büyüme çeşitli gösterdi. 

İlerleyen zamanlarda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik'te yer alan ülkelerde yaşanan virüs 

vakaları rapor edilmeye başlandı. 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan 

edildi. 13 Mart 2020'de Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü hâline geldiği bildirildi. 13 

Nisan 2021 tarihi itibarıyla dünyada 137.724.113 onaylanmış vaka, 110.767.414 iyileşen varken virüs 

nedeniyle 2.964.777 hasta öldü (wikipedia.org). 

4. COVID-19 PANDEMİSİNİN YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNE ETKİLERİ  

COVID-19 turizm ve restoran sektörleri başta olmak üzere tüm dünyada hizmet sektörlerini olumsuz 

yönde etkiliyor. Türkiye’de irili ufaklı 100 bin işletme ve doğrudan 2 milyon çalışan ile faaliyet gösteren 

yeme-içme sektörü 2019 yılında 125 milyar TL seviyesinde ekonomik hacim yaratırken sektörün 2020 

yılını COVID-19 etkisi ile 60 milyar TL gelir kaybı ile kapatacağı öngörülüyor. 

Trafik Akışında Dinamik Değişimler: Dünya çapında pek çok ülkede sosyal mesafeyi artırma amacı 

ile restoranların tamamen kapatılması ya da yalnızca paket servis ve gel-al uygulamaları ile hizmet 

sunması gibi önlemler alındı. Bu tür önlemler ve virüsün yayılma hızından kaynaklı huzursuzluğun, 

geçtiğimiz dönemde restoranlardaki misafir sayısında %20-90 arası düşüşe sebep olduğu ifade ediliyor. 

Çin’de salgın sonrası kısıtlamalar kaldırılmaya başlanmasına rağmen restoran sipariş hacimlerindeki 

düşüşün devam etmesi bekleniyor. 

Sağlık ve Maliyet Odaklı Tüketici Eğilimleri: Restoran yemeği tercih eden tüketiciler, zorunlu 

kısıtlamalar nedeniyle online sipariş ve teslimat seçeneklerine yöneldi. Tüketicilerin kamusal alanda 

temizlik konusunda bilinç kazanmasına yol açan pandemi sürecinin tüketici tercihlerinde kalıcı 

değişiklikler yapma potansiyeli bulunuyor. Bu tüketiciler için daha hijyenik tesisleri ve sert gıda 

güvenliği yönetmelikleri olan restoranlar daha cazip hale gelebilir. Ek olarak, potansiyel ekonomik 

etkiler tüketicileri fiyatlara daha duyarlı olmaya teşvik ediyor.  
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Tedarik Zinciri ve Stoklardaki Kesintiler: COVID-19 ile mücadele kapsamında devreye alınan kamu 

düzenlemeleri ve salgın sebebi ile gıda tedarik zincirinde yaşanan işgücü aksaklıkları gıda ürünlerinin 

hijyenik bir şekilde üretilmesinde, stoklanmasında ve dağıtılmasında çeşitli kısıtlama ve yavaşlamalara 

neden oldu. Ürünlerin zamanında satılamaması halinde bozulmalarından dolayı kayıplar yaşanması gıda 

stoklarının yakından takibinin ve stok görünürlüğünün önemini artırdı. 

Yetenek ve İşgücünün Kullanılabilirliği: Restoran sektörü operasyonlarında yiyeceklerin 

hazırlanması temel bir işlev olmaya devam ederken, sosyal mesafe düzenlemeleri bazı ülkelerde 

mutfaklardaki çalışanların seyrekleştirilmesine ve dolayısı ile yiyeceklerin hazırlanmasında 

yavaşlamaya neden oldu. Buna ek olarak kendileri veya aileleri virüsten etkilenen çalışanların iyileşmek 

ve hastalık kaynaklı sorunlarını çözmek için izne ihtiyaç duyduğu durumlar yaşandı.  

Kesintiye Uğrayan Nakit Akışları: Tüketici trafiğinin düşüşü ve sektördeki diğer etkiler sebebi ile 

gelirlerin azalmasına bağlı olarak bu dönemde birçok restoran likidite ve nakit akışı sorunları yaşadı. 

Bu sorunlar işletmelerin operasyonlarını devam ettirmesinde çeşitli riskler oluşturuyor. Tüketici 

talebinin düştüğü ve gıda maliyetlerinin yükseldiği salgın döneminde işletmeler maliyetlerini düşürmek 

için çeşitli yollar arıyor. Likidite sorunları çalışanların ücretsiz izne çıkarılması, işten çıkarmalar, kira 

ve faturaların ödenememesi gibi etkilere yol açıyor. 

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre yemek sektöründe gerçekleşen işlem tutarı 2020 Ocak 

ayında 4,5 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2020 Mart ayında harcamaların 3,2 milyar TL seviyesine 

düştüğü gözlemleniyor. Restoranların kapalı olduğu dönemde paket servis hizmetine talebi incelemek 

için Türkiye’de 2001 yılından beri faaliyet gösteren çevrimiçi yemek sipariş sitesi yemeksepeti.com’un 

ziyaretçi sayısına bakıldığında iki aylık dönemde web sitesi trafiğinde %40 oranında bir düşüş 

görülüyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun restoran cirolarının salgın öncesine göre %75 

oranına kadar düştüğüne dair açıklamaları1 COVID-19’un restoran sektörü üzerindeki olumsuz 

etkilerini destekliyor. 

İzolasyonun bitmesiyle eskisi gibi dışarıda yeme-içmeye dönüş yapan tüketiciler olsa dahi aşı ya da 

kesin tedavi bulunana kadar tüketicilerin sağlık ve güvenlik endişeleri devam edecektir.  

Bu nedenle normalleşme sürecinde tüketicilerin beklentilerine ilişkin uyum faaliyetleri önem 

kazanacaktır. Açılış dönemi sonrası devreye giren yeni regülasyonlar ve restoranlarda güvenli bir ortam 

oluşturma çalışmaları işletmelerin gündeminde önemli bir yer edinecektir. Bu durum restoranların 

işleyişinde birtakım yeni düzenlemelere gereksinim doğuracaktır.  

Bu süreçte müşterilerini geri kazanmayı ve yeni koşullara uygun bir şekilde operasyonlarını 

sürdürmeyi amaçlayan işletmeler için farklı alanlarda yenilikler yapmanın önemi artacaktır. İşletmenin 

merkezindeki sistemlere, ürün ve hizmetlere ve müşterilere yönelik unsurlara odaklanan yenilikler 

tüketicilerde güven oluşturmada ve onları geri kazanmada etkili olacaktır. 

İşletme ve merkezindeki sistemlere odaklanan yenilikler: 
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 Online Rezervasyon Araçları: İşletmelerin masa ve yemek seçimi yapılabilen online 

rezervasyon araçlarını daha aktif kullanması. 

 Temassız Ödeme Yöntemleri: Karekod ve mobil ödeme gibi temassız ödeme seçeneklerinin 

işletmeler tarafından benimsenmesi. 

İşletmenin ürün ve hizmetlerine odaklanan yenilikler: 

 Yeni Ürün Önerileri: Taşınabilir, paketli ve sağlıklı ürünlerin öne çıkması, tarifli yemek kitleri 

gibi ürünlerin daha çok talep görmesi. 

 Etkinlik ve Atölyeler: İşletmelerin azalan talebi telafi etmek için interaktif etkinlik ve atölye 

çalışmalarına yönelmesi. 

İşletmenin müşterilere yönelik unsurlarına odaklanan yenilikler: 

 Dijital Menüler: Müşterilerin kendi siparişlerini kendilerinin aldığı dijital menülerin ve 

antimikrobik ekranlı tabletlerin yaygınlaşması.  

 Genişleyen Kanallar: Tüketici tercihlerine bağlı olarak online sipariş, eve teslimat, arabaya 

servis gibi hizmetlerin artması. 

Belirsizliklerin arttığı salgın dönemi sonrasında yeni davranış kalıplarını hedef alan ürün ve 

hizmetler tasarlanması restoranlar için önemli hale gelecektir. İnsanı odağa alan konseptler restoranlara 

salgının olumsuz etkilerini üzerlerinden atmalarında ve sağlıklı bir şekilde büyümeye devam 

etmelerinde avantaj sağlayacaktır. Strateji, tasarım ve girişimci düşünceyi harmanlayan insan merkezli 

tasarımı benimseyen işletmeler tüketicilerin değişen davranışlarını ve karşılanamayan ihtiyaçlarını tespit 

etmede daha hızlı adımlar atabilecektir. Bu işletmeler sektöre yenilikçi çözümler sunmada üstünlük 

kazanacaktır.  

Değişim döneminde çevik bir yaklaşım ile çok sayıda fikir üreterek fikirlerini hızlı bir şekilde 

prototiplere dönüştüren ve aldıkları geri bildirimlere göre iyileştirmeler yapan işletmeler "bir sonraki 

büyük fikri" bulmada önemli bir yol kat edecektir. Fikirlerin başarılı bir şekilde hayata geçirilerek 

kazanıma dönüştürülmesinde gerekli teknoloji ve yetenek yatırımlarının yapılması önem taşıyacaktır 

(deloitte.com). 

4.1. Covid-19 ve Menü Mühendisliği  

Pandemi sürecinden sonra bizi bekleyen dönemde, menülerdeki ürün çeşitliliği, hem gelen misafir 

sayısının daha az olacağının düşünülmesi hem de personellerin çalışma sürelerinin sınırlı tutulacağından 

dolayı azaltılacaktır. Bu azaltma çalışmalarında, ön hazırlık yapılması ve dayanıklılık anlamında hızlı 

tüketilmesi gereken malzemelerin menüde olmayacağı göz önünde bulundurulacaktır. Ancak, burada 

dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bu döneme uygun yeniden planlanan menülerde marka kimliği 

ve değerinin zarar göreceği hiçbir uygulamaya geçilmemesi gerektiğidir. 
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Hijyen kavramının giderek daha da önem kazandığı bu dönemde gastronomi sektörünün, dijital 

dünyaya direkt adapte olacağını söylemek oldukça mümkün. Misafirlerin menüye bakma, sipariş verme 

ve hatta ödeme işlemlerini bile kendi telefonları aracılığıyla yapabilecekleri QR kodlu menülerin 

devreye hızla giriyor. Bu nedenle, sektör olarak, uzun zamandır alışık olduğumuz büyük görselli ve çok 

sayfalı menüler yerine tek sayfalık ve tek kullanımlık menülerle de tanışıyoruz (gastronometro.com). 

4.2. Menülerde Talep Edilecek Ürünler  

Bu süreçle beraber, menülerde probiyotik ürünlere (turşu, kefir, tarhana, lahana, bezelye, pancar, yer 

elması, mikro yosunlar, rezene kökü, vb.) gerek sos gerekse salatalarda sık sık rastlayacağız. 

Nohut, mercimek, barbunya, soya fasulyesi gibi probiyotik tahıl kaynağı dediğimiz ürünler garnitür, 

salata ve hatta tek başına ana öğün olarak menülerde yerini alacaktır. 

Özellikle probiyotik açısından zengin olan kızılcık, kiren, Trabzon hurması ve kurutulmuş 

meyvelerden yapılan tatlılar menülerde yerini alacaktır. 

Ekmeklerde de alışkın olduğumuz beyaz un yerine probiyotik bakımından zengin olan tam buğday, 

arpa, çavdar, kepek ve yulaf unlarının kullanımı da giderek artacaktır. İthal edilen ürünlerdeki 

belirsizlik, gümrükte geçen uzun zaman ve bu ürünlere karşı duyulan güvenin bir nebze de olsa 

azalmasından dolayı, alternatif ve muadil lokal ürünlere yönleneceğimiz ve dolayısıyla da kaliteli ve 

sürdürülebilir yerli üretimin ivme kazanacağı bir dönem olacaktır. 

Azalan personel sayısı, ayrıca el işçiliği yoğun olan yemekler yapmayı da zorlaştıracak ki zaten 

restoran misafirleri de daha az el teması olan yemekleri tercih edecek. Restoranlar daha az komplike 

yemekler yapacaklar belki, ama bu sadelik yemekteki lezzetin ön plana çıkmasını sağlayacak. Basit 

olanı yapmanın, şefin alamet-i farikası olduğunu aslında önümüzdeki günlerde daha çok anlayacağız. 

Yukarıdaki iki faktörü göz önüne alarak uzun pişen yemeklerin (slow food akımına da uygun olarak) 

menülerde daha çok ön plana çıkacağını öngörebiliriz. Uzun pişen yemeklerin virüse karşı daha 

güvenilir olduğu bir gerçek. Bu dönemde az pişmiş etler gözden düşecektir. Uzun pişen yemekler aynı 

zamanda daha hızlı servis verilmesine yardımcı olacak; böylece zaten kısıtlı kapasitedeki restoranlardaki 

misafir devir hızı artacak. Az pişmiş etlerde ise güvenlik meselesi, düşük sıcaklıkta uzun süre pişirme 

tekniklerinden olan sous vide gibi yöntemleri daha da ön plana çıkarıp yaygınlaştırabilir. 

Bu döneme kadar yemek yemek sosyalleşmenin bir parçası iken, bu dönemde sadece yemek 

ihtiyacını kısa zamanda gidermek üzerine bir davranış sergileneceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda et, 

tavuk, makarna, pizza ve ısıl işlem görmüş tatlılar (sufle, browni, vb.) gibi özellikle yüksek ısıya tabi 

tutularak pişirilmiş yemekler daha çok talep görecektir. 

Restoranlardaki kuver sayısının azalması şimdiden başlayan al-götür ve eve paket servisi gibi 

uygulamaların ciroda daha büyük pay almasını hızlandıracaktır. Bu uygulamalara ayrı bir menü yapmak 
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anlamsız olduğundan menü planlanırken pakete girebilecek, paket dağıtımında hem görsel hem de tat 

olarak bozulmayacak içerikler yapmak anlamlı olacak.  

Son zamanlarda restoranlar yerel malzeme kullanımının aslında daha sürdürülebilir olduğunu 

anlamış ve menülerinde uygulamaya başlamışlardı. Bundan sonra talepte de farkındalık artacak ve yerel 

olana verilen değer katlanacaktır. Özellikle Z kuşağı tüketicileri malzemeyi kimin ürettiğiyle, 

malzemenin nereden geldiği ve nasıl üretildiğiyle daha çok ilgilenir oldular. Koronavirüs, bu gibi 

tüketim alışkanlıklarının günlük pratiğimize daha hızlı girmesine vesile olacaktır. Bir malzeme ne kadar 

az yol kat edip ne kadar az karbon ayak izi bırakıyorsa dünyaya o kadar az zarar verir. Hem bu nedenler 

hem de çoğu ithal malzemedeki fiyat artışı restoran sahiplerinin ve şeflerin kaliteli yerel malzeme 

kullanımını arttırmasına sebep olacaktır. Örneğin artık restoranlarda orta seviye balzamik sos yerine iyi 

kalite nar ekşisi yaygınlaşacaktır.  

Talepteki farkındalık, menü kalemlerinin besin değerlerinin de sorgulanmasını sağlayacak. Daha 

önce gündemimize girmeye başlayan “fonksiyonel besinler” menülerde daha fazla yer tutacak. 

Mevsiminde taze olan gıdaları menülerde daha çok görmeye başlayacağız. Aynı zamanda sezonluk 

besinlerin hangi pişirme teknikleri uygulandığında daha etkili olduklarını da göz önünde bulundurmak 

gerekiyor. Örneğin; mevsiminde kullanılan fırınlanmış domates çiğ halinden daha faydalıdır, çünkü 

pişirme işlemi kan damarları sorunları ve kanser riskinin düşmesine yardımcı bir antioksidan olan 

likopenin ortaya çıkmasını sağlar. Havuçtaki beta-karoten de yine havuç haşlandığında ortaya çıkar. 

Menü içeriğinin yanı sıra menü yapısının değişimi de gündeme gelecek. Restoranlarda sıkça 

uygulanan ve/veya misafirin talep ettiği “az az ortaya” düzen en azından bir süre tercih edilmeyecek. 

Bunun yerini başlangıç, ana yemek, tatlı ya da kişi başı birkaç minik tabak gibi uygulamalar alacaktır.  

Online yemek siparişi koronavirüs döneminde daha da çok hayatımızın bir parçası oldu. Bundan bir 

sonraki adım olarak misafirler restorana gelmeyi tercih ettiklerinde de önceden menüden seçim 

yapabilirler. Bu yöntem, restoranların kaynak yönetimini-hem personel hem de malzeme açısından-daha 

etkili yapmalarını sağlayacaktır. Kaynak yönetiminin bir diğer yolu da fix menü uygulaması olabilir. 

Yukarıda bahsedilen haftalık değişen sabit menüler hem devamlı gelen misafirlere bir hoşluk sunacak 

hem de atık miktarını minimize etmeye yardımcı olacaktır. 

Online yemek siparişi koronavirüs döneminde daha da çok hayatımızın bir parçası oldu. Bundan bir 

sonraki adım olarak misafirler restorana gelmeyi tercih ettiklerinde de önceden menüden seçim 

yapabilirler. Bu yöntem, restoranların kaynak yönetimini-hem personel hem de malzeme açısından- 

daha etkili yapmalarını sağlayacaktır. Kaynak yönetiminin bir diğer yolu da fix menü uygulaması 

olabilir. Yukarıda bahsedilen haftalık değişen sabit menüler hem devamlı gelen misafirlere bir hoşluk 

sunacak hem de atık miktarını minimize etmeye yardımcı olacaktır. 

Tarımsal, hayvansal ve işlenmiş ürünlerin paketlenme süreçleri ve kalite gibi birçok basamakta 

denetlenebilir ve izlenebilirlik çok daha fazla önem kazanacaktır. Bu doğrultuda özellikle işlenmiş 
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ürünlerde minimum 4-5 adet katkı maddesi bulunan ve (renk koruyucu, küf önleyici, asit düzenleyici, 

su tutucu, vb.) sağlık açısından sıkıntılara yol açacak ürünler yerine raf ömrü uzun olmayan ve günlük 

üretilip tüketilen ürünler daha fazla tercih edilecektir. 

Ham madde ürünlerin etiket bilgilerinin daha fazla sorgulanıp, katkı maddelerinin neler olduğu ve 

bu konu ile ilgilenen bakanlıkların ciddiyeti artacaktır. Gerek bakanlık gerekse nihai tüketiciler, ürün 

etiket bilgilerinde, işletme kayıt numarasından üretim tarihi ve son kullanma tarihleri gibi birçok bilgiyi 

arayacaktır. (gastronometro.com). 

5. COVID-19 VE YENİ RESTORANLAR  

Sağlık endişelerinin zirveye çıktığı salgın günlerinde güvenlik, tüketicilerin diğer tüm beklentilerinin 

önüne geçmektedir. Güven kavramı restoran sektöründe hizmetin sunulduğu fiziksel alana duyulan 

güven ve ihtiyaçların beklenen şekilde karşılanmasına ilişkin güven olmak üzere iki farklı şekilde ortaya 

çıkmaktadır. Mevcut müşteri deneyiminin yeni içgörüler ışığında incelenmesi ve tüketici ihtiyaçlarına 

uygun olarak yeniden tasarlanması tüketicilere güveni yerleştirmede ve onları geri kazanmada önemli 

bir rol oynayacaktır. Müşteri deneyiminin yeniden tasarlanmasında değişen tüketici beklentilerinin ve 

davranış kalıplarının detaylı bir şekilde analiz edilmesi sonucu belirlenen müşteri personaları kritik bir 

önem taşımaktadır. Mevcut müşteri deneyimi değerlendirilirken tüketiciler ile etkileşimde bulunulan 

tüm anlar mercek altına alınmalı ve her bir persona için müşteri yolculuğu haritaları oluşturulmalıdır. 

Tasarlanan müşteri deneyiminin müşterilerde yarattığı etki bakımından düzenli olarak değerlendirilmesi 

ve gerekli olduğunda yeniden şekillendirilmesi yaşam boyu müşteri değerinin artırılmasında önemli bir 

rol oynamaktadır. Yaratılan etkinin farklı yönleri ile ölçümlenebilmesi için müşteriler ile temas 

noktalarını, müşteri etkileşimlerini ve müşteri memnuniyetini değerlendirecek sayısal metrikler 

belirlenmelidir. 

Salgın sonrası dönemde büyüyerek iyileşmeyi hedefleyen restoranlar için "Tüketicilerin henüz 

karşılanmamış ihtiyaçlarını karşılamak için ürün ve hizmet odağımızı nasıl değiştirebiliriz?" sorusu 

cevaplanması gereken önemli bir soru olarak ortaya çıkmaktadır. Tüketici davranışlarının yakından 

incelenmesi ve fikirlerin bu gözlemlerden doğan içgörüler ışığında geliştirilmesi ürün ve hizmet 

inovasyonlarının başarısında önemli bir yer edinecektir. Başarılı ürün ve hizmet inovasyonları 

yapabilmek için geliştirilen fikirlerin hayata geçirilmeden önce değer önerisi, yetkinlikler ve iş modeli 

perspektiflerinden değerlendirilmesi gereklidir. Bu bakış açısı ile belirlenen ölçütler fikirlerin tüketiciler 

tarafından talep görecek, işletme tarafından yapılabilir ve işletmeye kar sağlayacak bir fikir olduğunu 

değerlendirmede fayda sağlayacaktır. Ürün ve hizmet geliştirirken "hızlı başarısız ol, daha hızlı öğren" 

yaklaşımını benimsemek başarı için kritik bir faktördür. Çevik bir şekilde prototipler geliştirip 

tüketicilerden geri bildirim alınması ve alınan yorumlar doğrultusunda ürün ve hizmet önerisinin 

iyileştirilmesi başarılı ürün ve hizmet inovasyonları yapmada hayati bir önem taşımaktadır. 
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Amsterdam’da bir restoran olan Mediamatic ETEN "karantina seraları" konsepti ile misafirlerine 

sosyal mesafeyi korurken keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan yaratıyor. Web sitesi üzerinden iki 

kişilik rezervasyonlar kabul eden restoranda garsonlar enfeksiyon riskini azaltmak için eldiven ve yüz 

siperleri giyiyor. Yemekler ise uzun ahşap şeritlerden yapılmış tepsiler ile servis ediliyor. Restoran, yeni 

konsepti ile tüketicilerin sosyal mesafe ve hijyen beklentilerini karşılayarak onların güvenini kazanıyor. 

Seattle’da üst kalite hizmet sunan bir restoran (İngilizce fine dining restaurant) olan Canlis, salgın 

sebebi ile hizmet veremediği dönemde tüketicilerin karşısına yeni ürünler ile çıkıyor. Kaliteli yemekleri 

ve sunduğu lüks hizmet ile bilinen restoran bu dönemde yeni ürün ve konsept denemeleri yapıyor.  

Canlis, "aile yemeği" konsepti ile müşterilerine temassız bir şekilde akşam yemeği teslimatı yapıyor. 

Restoranın web sitesi üzerinden haftalık olarak yayınlanan günlük menüler aperatiften tatlıya tüm 

yemekleri içeriyor.  

Canlis aile yemeklerine ek olarak "şişe servisi" konsepti ile imza kokteyllerini ve bazı klasik 

kokteylleri kitler halinde müşterilerine teslim ediyor. Kitleri tarifleri ile gönderen restoran, izolasyon 

günlerinde müşterilerine yeni bir deneyim sunuyor. Restoran aynı zamanda yerel tarıma destek olma 

amacı ile taze ürünlerin küratörlüğünü üstlenerek ürün kutuları satışa sunuyor. Doğrudan olarak 

çiftçilerden alınan mahsuller günlük olarak müşterilere gönderiliyor. 

Salgın günlerinde müşteri ağırlayamayan restoran bugünlerde haftada beş gün arabaya servis veren 

bir hamburgerci olarak hizmet veriyor. Hızlı servis verebilmek için az sayıda ürün içeren bir menü sunan 

restoran düşük fiyatlı ancak yüksek kaliteli ürünler sunuyor. Arabaya servis yapan çalışanlar siparişleri 

restoran otoparkında tabletler üzerinden alıyor.  

Gel-al yöntemini kullanan diğer bir ünlü restoran ise dünyanın en iyisi olarak bildiğimiz Noma. Şef 

René Redzepi’nin 2003’te açtığı Noma, ‘Dünyanın En İyi 50 Restoranı’ seçmelerinde dört kez birincilik 

elde etti. Salgın günlerinde restoran içi hizmet veremeyen Noma, burger menüsü ile salgında yerini aldı. 

Londra’da faaliyet gösteren Fallow Restaurant salgın sebebi ile kapalı kaldığı günlerde gelir 

sağlayabilmek için Michelin restoran şefleri ile iş birliği kurarak online yemek dersleri veriyor. Dersler 

için web sitesi üzerinden rezervasyon alan restoranın verdiği dersler arasında Fransız mutfağı, İtalyan 

mutfağı, pastacılık gibi önceden belirlenmiş konulardaki iki saatlik derslere ek olarak kişinin seçimine 

özel dersler de bulunuyor. Restoranın sunduğu dersler bireysel ya da grup olarak alınabiliyor.  

Restoran kapalı olduğu günlerde nakit akışı yaratabilmek için online yemek dersleri vermenin 

yanında farklı kampanyalar da düzenliyor. Restoran, başlattığı "önden öde" kampanyası ile 

müşterilerinin restoran açıldıktan sonra alacakları hizmetler için bugünden ödeme yaparak restoranın 

ayakta kalmasına destek olmalarını bekliyor. 

Restoranın başlattığı kampanya 10£ ve 2500£ arasında değişen çeşitli paketlerden oluşuyor. 10£ 

değerindeki paket için müşterilerine restorandaki ilk yemeklerinde %10 indirim veren restoran, 70£ 
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değerindeki paketi satın alan müşterilerine salgın sonrası açılış partileri için iki kişilik bilet hediye 

ediyor. 2500£ değerindeki paketi alan müşteriler ise bir yıl boyunca restoranda yaptıkları tüm 

harcamalarda %20 indirimin yanı sıra evlerinde düzenleyecekleri bir organizasyonda restoranın iki şefi 

tarafından hazırlanmış sekiz çeşitli bir menü ve garson hizmeti kazanıyor.  

Hayalet ya da bulut mutfaklar (İngilizce dark kitchen), sadece sipariş ile teslimat üzerinden yemek 

hizmeti veren firmalar tarafından yemeklerin hızlı ve verimli bir şekilde hazırlanması için oluşturulmuş 

yeni bir konsept olarak karşımıza çıkıyor. Dünya genelinde tüketicilerin hazır yemekleri evde tüketme 

eğilimi göstermesiyle popülaritesi artan hayalet mutfaklar, algoritmalara dayalı optimizasyon 

yöntemleri ile firmalara kullanılmayan ya da az kullanılan gayrimenkulleri mutfak olarak kiralayarak 

esnek bir şekilde çalışma fırsatı sağlıyor. 

İçinde gerekli profesyonel mutfak ekipmanlarını da bulunduran hayalet mutfaklar diğer restoranlar 

ile ortaklaşa olarak da kullanılabiliyor. Bu sayede restoran işletmecileri hem genel maliyetlerini hem de 

işletme maliyetlerini düşürebiliyor. 

 Hayalet mutfaklar ve teknoloji ile iç içe geçen diğer yeni konseptlerin restoranlar ve müşterileri 

arasındaki yüz yüze temasın azaldığı salgın döneminin ardından çeşitli kapasite ve operasyon kısıtları 

ile faaliyete geri dönecek restoranların işleyişinde önemli bir rol oynaması olası görünüyor 

(deloitte.com). 

COOKSHOP, işletmelerin kapalı olduğu dönemde menüsünü, menü mühendisliği kapsamında en 

ince detayları ile düşünerek hazırlıyor. 

Sürece uyum sağlamak için bazı aksiyonlar alan marka, menüdeki ürünlerde eksiltmeler yapıyor. 165 

kalem olan menüsünü 120 kaleme düşürdüklerini ifade eden Sebahattin Seven, “İthal ürünleri daha az 

kullandığımız yemek/içecekleri tercih ettik. Soğuk zinciri hızlı kırılabilecek ürünleri eledik ve besin 

değeri yüksek olan ürünleri ön planda tuttuk. Yeni normal dönemini şirketimizde kâr sağlama devri 

olarak görmüyoruz” ifadelerini kullanıyor. 

“COOKSHOP. Akademi ile online eğitimlerimize devam ediyoruz.” 

COOKSHOP., öncelikli olarak misafirlerin sağlığını ön planda tutarak ve virüsün etkilerini göz 

önüne alarak bağışıklık sistemini güçlendirecek ürünleri tercih ediyor. “Hazır ürün kullanımını 

gerektirecek hiçbir yemeğe menüde yer vermedik” diyen Seven sözlerini şöyle devam ettiriyor: “Bizler 

misafirlerimizle var olan ve gerçekten insanların sevdiği için geldiği bir markayız. Bu doğrultuda bizler 

de misafirlerimize bu gönül bağı ile bağlıyız ve COOKSHOP. Akademi ile online eğitimlerde çalışma 

arkadaşlarımıza da gerekli bütün eğitimleri verdik ve planlamalarını yapmaya da devam ediyoruz 

(unileverfoodsolutions.com). 

Türk mutfağını ve değerlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla çalışmalarına 30 yıldır 

devam eden Metro Türkiye, araştırma şirketi Nielsen’e Kovid-19 döneminde otel ve restoran 
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müşterilerinin beklentilerini ve ihtiyaçlarını tespit eden ve işletmelere yol göstermeyi hedefleyen bir 

araştırması yaptırdı. Araştırmaya göre, özellikle hijyen ve sosyal mesafe uygulamalarının en çok talep 

edilen ve en beğenilen uygulamalar olduğunu tespit edildi. Bunun üzerine Metro Türkiye, pandemi ve 

mutfağa dönüş sürecinde işletmelere müşterilerinin beklentilerini doğru bir şekilde anlamalarını 

sağlamayı ve bu konularda aksiyon alabilmeleri için yol göstermeyi amaçladı. 

Örneğin, paket servis ve gel-al hizmete özel ürünler geliştirdi. İşletmelerin paket servis ve gel-al 

hizmetine yönelik operasyonlarını oluşturabilmesi ve var olanları optimize edebilmeleri için 300’ün 

üzerinde ürün çeşidi sunuyor. Böylelikle işletmeler misafirlerine sunacağı paket servis menülerini 

destekleyecek gıda ürünlerinden, tek kullanımlık gıda ambalaj ve tasıma ürünlerine kadar ihtiyaç 

duyabilecekleri birçok ürünü Metro kalite ve güvencesiyle temin edebiliyor. 

Metro Türkiye’nin paket servislere özel sunduğu gıda ürünleri sayesinde de restoranlar, hijyenik ve 

tek kullanıma uygun, paketlenmiş ürünleri tercih ederek misafirlerine daha kaliteli ve sağlıklı bir hizmet 

sunabiliyor. Bunun için taze ve dondurulmuş ürünlerden porsiyonluk zeytinyağı ve turşulara, unlu 

mamuller ve porsiyonluk baharatlardan, porsiyonluk tatlılar ve içeceklere kadar geniş yelpazede ürünler 

raflarda yerini alıyor. Ayrıca doğa dostu ve 5 renge kadar özel baskı yapılabilen Naturapack Gıda 

Kapları ve Kapakları, Kraft Hamburger Kutusu (100’lü paket) gibi paket servisi yapacak işletmelerin 

hayatını kolaylaştıracak pek çok ürünü raflarında müşterileriyle buluşturuyor. 

İşletmelerin hem çalışanlarına hem de müşterilerine daha hijyenik ortamlarda hizmet verebilmeleri 

için dezenfeksiyon ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla da harekete geçti ve Oksygen 

firması ile iş birliği yaptı. Son olarak, işletmelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın öncülüğünde 

hazırlanan tarafından Güvenli Turizm Sertifikası’nı nasıl alabileceklerine ve hangi şartları sağlamaları 

gerektiğine dair bir rehber de hazırladı. Bu belgelendirme sayesinde, işletmede alınan Kovid-19 

tedbirleri tüm şeffaflığı ile müşterilere sunuluyor (www.oggusto.com). 

SONUÇ 

Dünyanın yeni bir türüyle tanıştığı Covid-19 pandemisi dünya sektörlerini ve insan yaşamını sekteye 

uğratmaktadır. Turizm ve yiyecek içecek işletmeleri bu olumsuzluklarla direk yüz yüze kalmıştır. İnsan 

sağlığının öneminin bir kez daha iyi anlaşıldığı bu pandemi döneminde işletmelerin menü kalemlerinde 

ve tedarik zincirlerinde oluşan olumsuzluklar ile ancak getirecekleri yenilikler ile mümkündür. İnsan 

vücudunun bağışıklığının güçlenmesi, para ve nakit akışlarının yeniden düzenlenmesi, oluşan tedarik 

zinciri aksaklıklarının sonucunda yerel ürüne olan talebin artması ile menü mühendisliği sayesinde 

menü kalemleri bu değişime ayak uydurmaya başlamıştır. Yeni Dünya düzeni ile oluşan bu yenilikler 

sektörün en az hasarla atlatmasına yardımcı olacaktır.  
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KİŞİSEL DEĞERLER, ETNOSENTRİZM VE MARKA BAĞLILIĞI 

ÖLÇEKLERİNİN TURİZM ENDÜSTRİSİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Semi KARA1, Doç. Dr. Bilsen BİLGİLİ2 

Özet 

Dünyada küreselleşmenin artmasıyla ülkeler arasındaki sınırlar kalkmaktadır. Bunun bir sonucu olarak 

ürün ve hizmet satışı hızla yayılmakta ve ülkelerde yerli ve yabancı menşeli ürün ve hizmet satışı da 

çoğalmaktadır. Yaşanan bu gelişmeler ülkeler arasındaki turizm rekabetini de arttırmakta ve yeni 

pazarlama stratejileri geliştirmeye yönlendirmektedir. Turizm endüstrisinde tüketicilerin satın alma 

süreçlerindeki davranışları; yerli ve yabancı işletmelerin yer alması, ürün/hizmet çeşitliliğin artması ve 

tüketicilerin değerleri ile uyuşup uyuşmadığına göre değişiklik gösterebilmektedir. Küreselleşmenin 

artmasıyla birlikte ülkeler arası iletişimin artmasına rağmen gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkelere 

karşı tutumları tüketicilerin milliyetçilik duygularını ön plana çıkarabilmektedir. Bu bağlamda 

tüketiciler milliyetçilik duygularına göre satın alma kararı verebilmektedir. Kişilerin olaylar karşısında 

sergileyebilecekleri olumlu veya olumsuz davranışlarının sebebi, kişisel ve sosyal olarak sahip oldukları 

değerler olarak görülebilir. Bu noktadan hareketle, bütünleşik ürün ve hizmet satışlarının 

gerçekleştirildiği destinasyonlarda yeni pazarlama stratejilerinin geliştirilebilmesi için tüketici 

davranışlarında etkili olan kişisel değerler ve etnosentrizm olgularının araştırılması önem arz 

etmektedir. Bu çalışmada, ulusal ve uluslararası çalışmalarda kabul görmüş kişisel değerler ölçeği, 

etnosentrizm ölçeği ve marka bağlılığı ölçeklerinin turizm alanında kullanılabilirliğinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışmada, Çanakkale destinasyonuna yönelik söz konusu değişkenler 5’li Liket Tipi 

Ölçek kullanılarak tüketiciler tarafından nasıl algılandığının ortaya konulması hedeflenmiştir. 

Çalışmada, Çanakkale örneklemi kapsamında toplanan veriler Doğrulayıcı Faktör Analizi ile test 

edilmiştir. Ölçeklerin güvenilirlik düzeylerinin yüksek olduğu ve turizm alanında uygulanabilir olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler-Destinasyona Bağlılığı, Etnosentrizm, Kişisel Değerler. 
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A RESEARCH ON THE APPLICABILITY OF PERSONAL VALUES, 

ETHNOCENTRISM AND BRAND LOYALTY SCALES IN THE FIELD 

OF TOURISM 

Abstract 

As a result of globalization, borders between countries has become invisible around the world. The sales 

of domestic and foreign products and services have been growing up correspondingly. These 

developments also results in cross border rivalry and lead countries to develop new marketing 

strategies. The consumer behaviour on purchasing processes may vary depending on the participation 

of domestic and foreign businesses, the increase in product/service diversity, and whether they match 

the values of consumers in the tourism industry. In spite of international communication which has been 

growing up depending on the globalization, the attitudes of developed countries towards undeveloped 

countries may bring feelings of nationalism to the fore. In this context, consumers can make purchasing 

decisions according to their feelings of nationalism. The reason for the positive or negative behavior 

that people may exhibit in the face of events can be seen as the personal or social values. Based on this 

point, it is important to investigate the facts of personal values and ethnocentrism on consumer behavior 

in order to develop new marketing strategies in destinations where integrated product and service sales 

are realized. In this study, it is aimed to determine the availability of the personal values scale, 

ethnocentrism scale and brand loyalty scales accepted in national and international studies in the field 

of Tourism. In the study, it is aimed to show how the variables in question for the Çanakkale destination 

are perceived by consumers using the Liket type scale of 5. In the study, the data collected within the 

scope of the Çanakkale sample was tested by confirmatory Factor Analysis. It has been concluded that 

the reliability levels of the scales are high and are applicable in the field of Tourism. 

Keywords-Destination Loyalty, Ethnocentrism, Personal Values. 

1. GİRİŞ 

Turizm; doğal, kültürel veya mimari güzelliklerin bulunduğu destinasyonları görmek, anlamak ve 

deneyimlemek isteyen kişilerin belirli bir süre zevk almak amacıyla kişilerin bireysel veya grup olarak 

seyahat etme davranışları olarak tanımlanmaktadır (Ritchie vd., 2011; Uygun, 2020). Turizmin 

ekonomiye sağladığı katkılar ülkelerin turizm endüstrisine daha çok yönelmesine olanak sağlamıştır. 

Küreselleşmenin de etkisiyle ülkelerin turizm alanında rekabet avantajı yakalamak için farklı stratejiler 

geliştirmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle, turizm ürünlerinin pazarlanması ve geliştirilmesi 

turistlerin tercihleri ve eğilimleri ile mümkündür (Woosnam vd., 2009).  

Turizm alanında yapılan araştırmalarda kişisel değerlerin, tüketicilerin genel davranışlarında olduğu 

gibi boş zaman ve turizm etkinliklerine yönelik satın alma davranışlarında da önemli bir etkiye sahiptir 

(Madrigal, 1995). Sosyal bilimler ve psikoloji alanlarında tüketicilerin tutum ve davranışlarının 
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açıklanmasında kişisel değerlerden çokça yararlanılmaktadır (Arroyo vd., 2018). Bu bağlamda kişisel 

değer, ‘‘kişilerin nesne ve canlılara yönelik düşüncelerini, olaylara karşı tutumları, karşılaşılan 

seçeneklerin tercihinin değerlendirilmesinde etkili olan belirli kriterler’’ olarak tanımlanabilir (Vinson 

vd., 1977). Başka bir tanımlamada kişisel değerler, bireylerin ulaşmak istedikleri hedeflerine yön veren 

ve karşılaşılan durumlar içerisinde seçime yönlendiren inançlar bütünü olarak tanımlanabilir (Schwartz, 

1994). Gutman (1982) ise değer kavramının tüketici davranışlarının anlaşılması ve ölçülmesi amacıyla, 

‘’tüketici tercihlerini etkileyen ve kişilerin davranışlarında rehberlik görevi üstlenen temel prensipler’’ 

şeklinde tanımlamıştır. Başka bir çalışmada ise Pollay (1987) değer kavramını, ‘‘bireylerin 

algılamalarını, duygularını, tutum ve davranışlarını etkileyen, olgunluk, pişmanlık, pragmatizim, iffet, 

özgürlük ve öz-saygı gibi kişilik unsurları’’ olarak tanımlamıştır (Sunyoung vd., 2010).  

Değer kavramının bireylerin tüketici davranışlarında etkili olması sosyal bilimlerde ve pazarlama 

alanında kişisel değerlerin anlaşılması açısından önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir. Bu 

doğrultuda tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik faktörlerden biri olan kişisel değerler, pazarlama 

açısından önemli bir faktör olarak değerlendirildiğini ve pazar bölümlendirilmesinde kullanıldığını 

gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Odabaşı ve Barış, 2002; Candan ve Yüksel, 2008; Uzkurt, 2007). 

Bu bağlamda kişisel değerler ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde birçok araştırmacı tarafından 

farklı tanımlamalara yer verildiği görülmektedir. Bu bağlamda, araştırma kapsamında Schwartz 

tarafından geliştirilen SVS (Schwartz Value Scale) kişisel değerler ölçeğinin turizm alanında 

uygulanabilirliği ölçülmüştür. 

Tüketicilerin satın almada davranışlarında etkili başka bir etmen olarak ise etnosentrizm kavramı 

önem kazanmıştır. Küreselleşmenin etkisi ile ülkeler arası sınırlar kalksa da gelişmiş ülkelerin 

gelişmekte olan ülkelere karşı sergilediği sert tutum gelişmekte olan ülkelerdeki insanların milliyetçi 

davranışlar sergilemesine neden olmaktadır. Bu noktadan hareketle, yerli ve yabancı hizmet 

sağlayıcılarının tüketicilerin sahip olduğu değerlerin ve tutumların ölçülmesinde etnosentrizm eğilimi 

önem kazanmaktadır. Turizm endüstrisinde de tüketicilerin satın alma davranışlarında etnosentrik 

tutumlara sahip olup olmadığının anlaşılması ülkelerin ve işletmelerin pazarlama stratejileri 

geliştirmelerinde önemli bir unsur olarak görülebilir. Etnosentrizm, kişinin içinde bulunduğu toplumun 

çıkarlarını diğer toplumlardan üstün görmesi olarak tanımlanabilir (Summer, 1906). Etnosentrizm 

kavramının psikolojik bir uzantısı olan tüketici etnosentrizmi ise bireylerin satın alma davranışlarında 

yerli ürünlerin tüketimine önem verdiği bunun yanı sıra yabancı menşeli ürün tüketiminin yanlış olarak 

algılandığı bir kavram olarak tanımlanabilir (Shimp, 1984). Etnosentrizm kavramının kişilerde 

oluşmasını karakter, eğitim, aile, sosyal çevre ve okul gibi unsurların etkilediği söylenebilir (Yoo ve 

Donthu, 2005). Etnosentrizm, bireylerde ait olduğu grubun veya kültürün gelenek ve kültürlerine, 

sembol ve simgelerine ayrıca ürünlerine karşı olumlu davranışlar sergilemesine yol açarken dış grupların 

tüm kavramlarına karşı olumsuz davranışlar sergilemesine yol açmaktadır. Bu doğrultuda etnosentrizm 
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kişilerin toplumsal hayatlarında eğitim, aile ve sosyal çevre gibi faktörler nedeniyle öğrenilmiş bir tutum 

olarak değerlendirilebilir (Kwak vd., 2006).  

Tüketici etnosentrizmi, tüketicilerin yabancı malları kullanmanın ve satın almanın ne derece uygun 

veya ahlaki olduğuna ilişkin görüş değerlendirmelerini ifade etmektedir (Sharma vd., 1995). Araştırma 

sonuçlarına göre, tüketici etnosentrizminin etkisinin artmasına veya azalmasına yol açan bazı faktörler 

bulunmaktadır. Bu faktörler demografik faktörler, ülkelerin gelişmişlik düzeyi, kültür, zaman, fiyat, 

yakın çevre, tarihsel, siyasi, ekonomik olaylar ve ürün kategorisi olarak sayılabilmektedir (Sarıçam, 

2009). Shimp’e (1984) göre, bireyde tüketici etnosentrizminin gelişmesini ilk sağlayan ve bunda en 

büyük etkisi olan birim ailedir. Örneğin, ailede tüketici etnosentrizmi yüksekse bu eğilim çocukları da 

etkilemekte ve çocukların yerli yabancı ürünlere karşı tutumları üzerinde rol sahibi olmaktadır. Tüketici 

etnosentrizmi, tüketilen ürünün ulaşılabilir ve erişilebilir olmasına göre tüketicilerde etnosentrik tutum 

değişebilmektedir. Örneğin, birey yerli ürünlerde ihtiyaçlarını karşılayamadığında yabancı ürüne karşı 

olumlu tutuma sahip olmasa da satın alma davranışında bulunabilmektedir. Bu doğrultuda kişilerin 

etnosentrik tutumları bireylerin tüketim ihtiyaçlarına, ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik durumlarına göre 

farklılık gösterebilmektedir (Armağan ve Gürsoy, 2011). 

Tüketici etnosentrizmi bir diğer ifadeyle bireylerin kendi ülke ürünlerine karşılık aidiyet gösterip, 

yabancı ürünlere karşı reddetme eğilimi göstermeleri olarak tanımlanmaktadır (Asil ve Kaya, 2013). 

Shimp ve Sharma (1987) tarafından Amerikalı tüketiciler üzerinde yapılan araştırma sonucunda, 

tüketicilerin ithal ürün alma durumunda ülkelerinin ekonomilerine zarar vereceğini ve ülke 

vatandaşlarının işsiz kalma durumu ile karşı karşıya kalacağı düşünmelerinden dolayı ithal ürün 

almaktan kaçındıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda araştırmacılar, etnosentrik davranışlar 

içerisinde bulunan kişilerde ithal ürün almalarının kendi ülke vatandaşlarına karşı mahcubiyet duygusu 

oluşturacağını düşündükleri için ithal ürün almanın yanlış bir durum olarak değerlendirildiği 

aktarılmıştır. Aynı çalışmada ayrıca yerli ürünlere yönelik olumlu tutumların, ithal ürünler için mutlaka 

olumsuz tutum sergileneceği anlamına gelmediği de aktarılmıştır. Araştırmacıların ulaştığı bu sonuç, 

tüketicilerin ürünleri ulaşılabilir, erişilebilir ve kalite gibi unsurlara göre değerlendirdiği görüşüyle 

desteklenebilir.  

Tüketici etnosentrizm ile ilgili yapılan literatür taramasında Balabanis vd. (2001) tarafından yapılan 

araştırmada kişileri tüketici etnosentrizmine yönlendiren milliyetçilik, vatanseverlik ve 

enternasyonalizm gibi unsurların bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, etnosentrizm 

kavramının net olarak anlaşılabilmesi için aşağıda milliyetçilik, vatanseverlik ve enternasyonalizm 

kavramları açıklanmaktadır. 

 Milliyetçilik (Nationalism): Druckman (1994), milliyetçilik duygusuna bağlı olan etnosentrik 

davranış sergileyen bireyleri rekabetçi, saldırgan ve diğer ülkelere ve etnik gruplara karşı 

önyargılı olarak tanımlamaktadır. Milliyetçi davranışlar sergileyen bireylerin, ekonomik 
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egemenlik tutumu sergiledikleri ve yerel ürün satın alma davranışlarında oldukları Kosterman 

ve Feshbach (1989) tarafından aktarılmaktadır. Bu doğrultuda Baughn ve Yaprak’a göre (1996) 

ekonomik milliyetçilik kavramı kişilerde ticareti koruma, yabancı yatırımların kısıtlanması ve 

işçilerin göçünün kısıtlanması gibi tutumlarla tüketici etnosentrizmi kapsayan geniş bir 

kavramdır. 

 Vatanseverlik (Patriotism): Milliyetçi davranış sergileyen etnosentrik bireylere göre dünyaya 

daha iyi bir işbirlikçi yaklaşım içerisindedirler. Vatansever tutumların sosyalleşme sürecinin 

erken safhalarında geliştiğini ve vatanseverlerin genel olarak ülkeleri için fedakarlık yapmaya 

ve kişisel çıkarlarını ulusal çıkarlara tabi tutan kişiler olarak tanımlanmaktadır (Feshbach, 

1990). Vatansever bireylerin, ekonomisini koruma ve yerli üreticileri destekleme eğiliminde 

oldukları söylenebilir (Han, 1988). Ayıca yabancı ürünler ülke ekonomisine zarar verecek 

duruma geldiğinde vatanseverler, yabancı ürünlerin istilasını denemeleri ve önlemeleri 

muhtemeldir (Druckman, 1994). 

 Enternasyonalizm (Internationalism): Enternasyonalizm kavramının vatanseverlik ve 

milliyetçilik kavramlarına oranla tüketici etnosentrik davranışlarına etkisinin daha az olduğu 

söylenebilir. Örnek olarak vatansever ve milliyetçi davranışlar sergileyen bireylerin siyasi 

olarak muhafazakar partileri desteklediği, enternasyonal bireylerin ise liberal partileri 

desteklediği söylenebilir (Kosterman ve Feshback, 1989). Crawford ve Lamb (1982) yaptıkları 

araştırmada, ‘‘dünya fikirliliği’’ kavramı üstünde durarak tüketicilerin yabancı ürünleri satın 

alma davranışlarında vatansever ve milliyetçilere göre olumlu davranış sergilediğini aktarmıştır. 

Bu görüşü destekler biçimde Sharma vd. (1995) araştırmalarında ‘‘kültürel açıklık’’ kavramına 

değinerek bu görüşteki kişilerin etnosentrik bireylere göre zıt davranışlar sergilediğini 

aktarmışlardır. Bu doğrultuda, Baughn ve Yaprak (1996) tarafından yapılan araştırma 

sonucunda, enternasyonalizm ile ekonomik milliyetçiliğin arasında olumsuz bir ilişki 

olduğunun bulunması Sharma vd.’nin (1995) araştırmasını destekler niteliktedir.  

Etnosentrizm ve tüketici etnosentrizmi kavramları üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde, 

birçok araştırma etnosentrizm kavramının tüketici davranışları üzerinde etkili olduğunu aktarmış 

olmalarının yanı sıra araştırmacılar etnosentrizm kavramının ülkeden ülkeye değişim gösterdiğini ve bu 

doğrultuda etnosentrizmin tutarlı bir etkiye sahip olmadığını aktarmaktadırlar. Smith vd. (1996) yılında 

Türkiye’nin de dahil olduğu 43 ülkedeki tüketici etnosentrizmi ile ilgili yaptıkları araştırma sonucunda, 

Türk vatandaşların egemenlik ve milliyetçilik duygularının yoğun olmasına rağmen bu eğilimlerinin 

tüketim üzerinde çok etkili olmadığı aktarılmıştır. Bu noktadan hareketle araştırma kapsamında Shimp 

ve Sharma (1987) tarafından geliştirilen etnosentrizm ölçeğinin turizm alanında uygulanabilirliği 

ölçülmüştür.  

Turizm endüstrisinin gelişimi; değişen tüketici talepleri ve eğilimlerinin anlaşılması ve bu doğrultuda 

ürün ve hizmetlerin üretilmesi ile sağlanabilir. Yerel ve global ekonomide artan rekabet pazarlama 
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faaliyetlerinin farklılaşmasına ve turizm ürünlerinin sunulduğu destinasyonlarda markalaşma ve bağlılık 

kavramlarının ön plana çıkmasına neden olmuştur. Markalaşma tüketicilere, ihtiyaç duyulan ürüne veya 

hizmete dair satın alma sürecinde riski azaltma imkanı sunmaktadır (Doyle, 2000). Tüketicilerin bir ürün 

veya hizmete yönelik zihninde sahip olduğu inancın gücü marka bağlılığı olarak tanımlanabilir (Uztuğ, 

2002). Tüketicinin markaya yönelik sahip olduğu bilgiler satın alma sürecinde karşılaşılan diğer ürün 

veya hizmetler yerine kendisine yakın olanı tercih etmesini sağlar şeklinde yorumlanabilir. Destinasyon 

yönetim örgütlerinin markalaşma yolu ile tüketicilerin zihinlerinde oluşturacakları güçlü marka imajı ve 

farkındalığının müşteri sadakati oluşturmada ve turizm pazarındaki payını arttırmada avantaj 

sağlayacağı düşünülebilir. Turistlerin bir destinasyonu ziyareti sonucunda o destinasyonu tekrar ziyareti 

ve başkalarına tavsiye niyeti destinasyona yönelik bağlılık olarak tanımlanabilir (Pike, 2004).  

Tüketicilerinde bağlılık oluşturmuş bir marka, stratejik açıdan pazarda yeni ürünlerin var olmasının 

da önüne geçebilir (Uztuğ, 2002). Engel vd. (1978) tarafından yapılan çalışmada ise marka bağlılığı, 

birçok marka seçeneği arasında, zamana dayalı olan, tüketiciye sunulan ve yanlı davranışsal bir tepki 

sergileyerek gösterilen bir satın alma olarak tanımlanmaktadır. Tüketicinin markaya karşı olumlu 

duygulara sahip olması, diğer markalar içerisinde olumlu duygular beslediği markayı tercih etmesi ve 

uzun zamanlı satın alma davranışı sergilemesi marka bağlılığını ifade eder (Odabaşı ve Gülfidan, 2002). 

Marka bağlılığı ayrıca tüketicilerin benzer hizmetleri sunan diğer markalar olmasına rağmen daha fazla 

fiyat ödemeyi göze alarak duygusal anlamda bağlılık duyduğu markayı tercih etmesini sağlayabilir 

(Aaker, 1996). Turizm endüstrisinde artan rekabet sonucunda işletmeler, imajın turizm ürünlerini 

tüketim kararlarını önceden etkilemesi sonucu birbirleri ile imajları üzerinden rekabet ettiği aktarılabilir 

(Buhalis, 2000). Gelişen bu rekabet ortamında turizm destinasyonlarının oluşturdukları marka ve imaj 

çalışmaları ile birlikte turizm pazarındaki payını arttırmak müşteri sadakati oluşturma çabasındadırlar. 

Bu bağlamda müşteri sadakati, turistlerin bir destinasyonu ziyareti sonucunda o destinasyonu tekrar 

ziyareti ve başkalarını da satın alma davranışına yönelten bir tutum olarak tanımlanabilir (Pike, 2004). 

Bu doğrultuda destinasyon marka sadakati ise turistlerin destinasyona karşı olumlu duygusal ve bilişsel 

tutumlar beslemesi ve tekrar ziyaret davranışında bulunması veya tavsiye etmesi olarak tanımlanabilir. 

Bu bağlamda tüketicilerin destinasyona yönelik olumlu duygular ve bilişsel tutumlar beslemesi 

destinasyonu yeniden ziyaret etmesine veya tavsiye etmesine olanak sağlayabilir (Yüksel vd., 2010). Bu 

noktadan hareketle araştırma kapsamında Aaker (1991) tarafından geliştirilen marka bağlılığı ölçeğinin 

turizm alanında uygulanabilirliği ölçülmüştür. 

2. YÖNTEM VE BULGULAR 

Bu çalışmanın amacı, turizm alanında tüketicilerin satın alma davranışlarında etkili olabilecek 

literatürde kabul görmüş kişisel değerler, etnosentrizm ve marka bağlılığı ölçeklerinin 

kullanılabilirliğinin tespit edilmesidir. Bu kapsamda, araştırma evreni olarak Çanakkale destinasyonu 

tercih edilmiş ve bu destinasyonu ziyaret eden turistler içerisinden ulaşılabilen kişiler araştırmanın 

örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini oluşturan turistlerden elde edilen veriler ile söz 
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konusu değişkenlere yönelik literatürde kabul görmüş ölçeklerin uygulanabilirliği test edilmiştir. 

Araştırmanın ana kütlesini Çanakkale destinasyonunu ziyaret eden turistler oluşturmaktadır. 

Araştırmanın verileri, Çanakkale destinasyonunu mart ayı içerisinde ziyaret etmiş 53 kişiden 

toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak, 5’li Likert Ölçekli anket aracı kullanılmıştır. Anket ölçeğinin 

ifadelerinin skorları 1-kesinlikle katılmıyorum ve 5-kesinlikle katılıyorum aralığında oluşturulmuştur. 

Tablo 1. Turistlerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışmanın ana kütlesini oluşturan Çanakkale destinasyonunu ziyaret eden turistlere uygulanan anket 

çalışmasının ölçekleri aşağıdaki şekildedir. İlk olarak, Schwarts (1994) tarafından geliştirilen, 27 

önerme ve 5 boyuttan oluşan SVS (Schwats Value Scale) olarak bilinen kişisel değerler ölçeği 

kullanılmıştır. İkinci olarak, Shimp ve Sharma (1987) tarafından geliştirilen ve 12 önermeden oluşan 

etnosentrizm ölçeği kullanılmıştır. Üçüncü olarak, Aaker (1991; Aaker, 1996) tarafından geliştirilen ve 

13 önermeden oluşan marka bağlılığı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin 

Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçları ve katılımcılara yönelik frekans analizi sonuçları aşağıda 

aktarılmıştır.  

2.1. Araştırmaya Katılan Ziyaretçilerin Demografik Özellikleri ve Satın Alma Davranışları  

Araştırma kapsamında Çanakkale’yi ziyaret eden turistlerin demografik durumları frekans ve yüzde 

analizlerine tabi tutulmuştur. Ziyaretçilere ilişkin demografik bulgular Tablo 1’de aktarılmıştır. Ayrıca 

ziyaretçilerin satın alma davranışlarına yönelik frekans analizleri de Tablo 2’de aktarılmıştır.  

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan 53 turistin cinsiyet dağılımına bakıldığında 

kadınların (N:41) erkeklere (N:12) oranla daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu durum kadınların 

erkeklere oranla daha fazla kültürel amaçlı ziyarete katılır şeklinde yorumlanabilir. Katılımcıların yaş 

Demografik Değişkenler n % 

Cinsiyetiniz 
Erkek 12 22,6 

Kadın 41 77,4 

Yaşınız 

18-27 13 24,5 

28-37 14 26,4 

38-47 15 28,3 

48-57 7 13,2 

58 ve üstü 4 7,5 

Eğitiminiz 

İlköğretim 0 0 

Ortaöğretim 3 5,7 

Lisans 33 62,3 

Yüksek Lisans/Doktora 17 32,1 

Ailenizin Ortalama Aylık 

Geliri 

3000-5000 11 20,8 

5001-7000 16 30,2 

7001-9000 15 28,3 

9001 ve üzeri 11 20,8 

Genel Toplam  53 100 
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dağılımına bakıldığında 38-47 (%28,3), 28-37 (%26,4) ve 18-27 (%24,5) yaş aralıklarında yoğunlaştığı 

görülmektedir. Bu durum, aktif çalışan nüfusun kültürel amaçlı ziyaretlere daha çok katıldığı şeklinde 

yorumlanabilir. Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında en çok katılımın 33 (%62,3) lisans 

eğitimi mezunlarından oluştuğu görülmektedir. Bu durum, kültürel amaçlı gezilere daha çok eğitim 

seviyesi yüksek kişilerin katılmaktadır şeklinde yorumlanabilir. Katılımcıların aylık ortalama gelirleri 

incelendiğinde ise 16 kişi 5001-7000 (%30,2) ve 15 kişi 7001-9000 (%28,3) aralığında yoğunlaştığı 

görülmektedir. Bu durum ise gelir durumu yüksek kişilerin kültürel amaçlı ziyaretleri daha çok tercih 

ettiği şeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 2. Turistlerin Satın Alma Davranışlarına Yönelik Bulgular 

Tüketicilerin Satın Alma Davranışları n % 

 

 

Kaç kez ziyaret ettiniz 

1 kez 19 35,8 

2 kez 8 15,1 

3 kez 9 17,0 

4 kez 0 0 

5 ve üstü 17 32,1 

 

Rehber tercih edildi mi 
Evet 34 64,2 

Hayır 19 35,8 

 

Yurt dışı ziyaret 
Evet 33 62,3 

Hayır 20 37,7 

Genel Toplam  53 100 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan turistlerin ziyaretlerine ilişkin verilerine bakıldığında 

katılımcıların çoğunluğu (19) %35,8’lik oranla Çanakkale’yi ilk kez ziyaret ettikleri görülmektedir. 

Katılımcıların (9) %17’lik kısmının ise Çanakkale’yi 3 kez ziyaret ettiği görülmektedir. Bu durum 

turistlerin destinasyonu tekrar ziyaret etme ve destinasyon sadakati gösterme yaklaşımlarının olduğu 

şeklinde yorumlanabilir. Katılımcıların turlarda rehberlik hizmeti satın alıp almadıklarına yönelik 

verilere bakıldığında ise (34) %64,2’lik bir oranla çoğunluğun ziyaretlerinde turist rehberi tercih 

ettiklerini göstermektedir. Bu durum turist rehberlerinin kültürel amaçlı ziyaretlerde kültürel bilgi ve 

donanım aktarılması açısından önemli bir rol oynadığı şeklinde yorumlanabilir. Katılımcıların daha önce 

yurt dışı ziyaretinde bulunup bulunmadıklarına yönelik verilere bakıldığında ise (33) %62,3’lük bir 

oranla katılımcıların çoğunluğunun daha önce yurt dışını ziyaret ettiği görülmektedir. Bu durum kültürel 

amaçlı ziyarete katılan kişilerin yurt içi ve dışı birçok destinasyona yönelik ziyaret etme eğilimlerinin 

olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

2.2. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Geçerlilik Testi 

Ölçek sorularının güvenilirliği için yapılan Cronbach’s Alpha Testi sonuçlarına göre ölçek 

sorularının güvenilirlik katsayıları SVS Kişisel Değerler Ölçeğinin; 0.901, Etnosentrizm Ölçeğinin; 
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0.934 ve Marka Bağlılığı Ölçeğinin; 0.700 olarak bulunmuştur. Tüm ifadelerin (52 adet) Cronbach’s 

Alpha değeri ise 0.862 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla, ölçeklerin güvenilirliği yüksek bir düzeyde 

olduğu görülmüştür. Araştırmada kullanılan, kişisel değerler, etnosentrizm ve destinasyona bağlılık 

ölçeklerine ait her bir boyutu ayrı ayrı test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır (Hair 

vd., 1998) ve uygun olmayan değişkenler elenmiştir. Analiz sonuçlarının detayları aşağıdaki tablolarda 

gösterilmiştir. 

2.2.1. Kişisel Değerler Ölçeğinin (SVS) Testi 

SVS ölçeğini test etmek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Analizin sonucunda 

27 değişkene ait model uyum değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olmadıkları görülmüştür. Analiz 

sonucunda gerekli modifikasyonlar yapılarak, modifikasyon öncesi ve sonrası parametrelerin değerleri 

Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. Kişisel Değerler Ölçeğinin Uyum Değerleri 

Uyumluluk İndeksi Modifikasyon 

Öncesi 

Modifikasyon 

Sonrası 

Kabul Edilebilir 

Uyum 

Mutlak Uyumluluk Değeri   

Ki-Kare (X2) 427.61 165.84  

Serbestlik Derecesi 319 160  

Ki-Kare/sd 1.34 1.03 1-5 

GFI 0.62 0.93 0.90≤GFI≤0.95 

AGFI 0.55 0.87 0.85≤AGFI≤0.90 

RMSR 0.050 0.041 0.05≤RMSR≤0.08 

RMSEA 0.081 0.055 0.05≤RMSA≤0.08 

Artan Uyumluluk Değeri   

CFI 0.84 0.96 0.95≤CFI≤0.97 

NNFI 0.82 0.95 0.95≤NNFI≤0.97 

NFI 0.71 0.95 0.95≤NFI≤0.97 

Kişisel değerler ölçeği için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, birincil doğrulayıcı 

faktör analizinden sonra kalan 27 değişkenin yer aldığı deneyimsel pazarlama ölçeği ve tutum ölçeğine 

ait model uyum değerlerinden RMSEA (0.081), AGFI (0.55), GFI (0.62), NFI (0,71), NNFI (0,82), CFI 

(0,84) değerlerinin model uyumluluğu için kabul edilebilir düzeyde değildir. Bu nedenle, analiz sonucu 

önerilen modifikasyonlar yapılmış, istatistiki bakımdan uygun olmayan 7 değişken elenmiştir. 

Sonuçlara göre, RMSEA (0.055), (AGFI (0.87), GFI (0.93), NFI (0,95), NNFI (0,95), CFI (0,96) olması 

nedeniyle istatistiki bakımdan kabul edilebilir değere sahiptir. Bu değerler model uyumluluğu için 

istatistiki bakımdan yeterlidir. Bu değerlere göre, kişisel değerler ölçeğine ait model ile uyumlu olup, 

model uyumluluk değerleri kabul edilebilir düzeye sahiptir. Kişisel değerler ölçeğinin modifikasyon 

sonrası kalan değişkenleri Tablo 4’de gösterilmektedir. 
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Tablo 4. Kişisel Değerler Ölçeği Modifikasyon Sonrası Kalan Değişkenler 

Değişkenler Standart 

Katsayı 

R2 Hata 

Varyansı 

t Değeri Cronbash’s 

Alfa 

KİŞİSEL DEĞERLER     

0,901 

GÜÇ 0,76 0,58 0,45 4,27 

EVRENSEL 0,34 0,12 0,88 1,99 

HAZ 0,48 0,23 0,77 2,56 

BAŞARI 
0,93 

0,86 0,14 4,75 

İYİLİKSEVER 0,53 0,28 0.72 2,56 

2.2.2. Etnosentrizm Ölçeğinin Testi 

Etnosentrizm Ölçeğini test etmek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi Yapılmıştır (DFA). Analiz 

sonucunda 12 değişkene ait model uyumluluk değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olmadıkları 

görülmüştür. Analiz sonucunda gerekli modifikasyonlar yapılarak, modifikasyon öncesi ve sonrası 

parametrelerin değerleri Tablo 5’de gösterilmiştir. 

Tablo 5. Etnosentrizm Ölçeği Uyum Değerleri 

Uyumluluk İndeksi Modifikasyon 

Öncesi 

Modifikasyon 

Sonrası 

Kabul Edilebilir 

Uyum 

Mutlak Uyumluluk Değeri   

Ki-Kare (X2) 162.50 14.69  

Serbestlik Derecesi 54 14  

Ki-Kare/sd 3.01 1.01 1-5 

GFI 0.66 0.93 0.90≤GFI≤0.95 

AGFI 0.51 0.86 0.85≤AGFI≤0.90 

RMSR 0.13 0.049 0.05≤RMSR≤0.08 

RMSEA 0.197 0.000 0.05≤RMSA≤0.08 

Artan Uyumluluk Değeri   

CFI 0.91 1.00 0.95≤CFI≤0.97 

NNFI 0.89 0.97 0.95≤NNFI≤0.97 

NFI 0.87 0.97 0.95≤NFI≤0.97 

Etnosentrizm ölçeği için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, ölçeğe ait model uyum 

değerlerinden RMSEA (0.197), AGFI (0.51), GFI (0.66), NFI (0,87), NNFI (0,89), CFI (0,91) 

değerlerinin model uyumluluğu için kabul edilebilir düzeyde değildir. Bu nedenle, analiz sonucu 

önerilen modifikasyonlar yapılmış, istatistiki bakımdan uygun olmayan 5 değişken elenmiştir. 

Sonuçlara göre, RMSEA (0.000), (AGFI (0.86), GFI (0.93), NFI (0,97), NNFI (0,97), CFI (1,00) olması 

nedeniyle istatistiki bakımdan kabul edilebilir değere sahiptir. Bu değerler model uyumluluğu için 

istatistiki bakımdan yeterlidir. Bu değerlere göre, etnosentrizm ölçeğine ait model ile uyumlu olup, 

model uyumluluk değerleri kabul edilebilir düzeye sahiptir. Etnosentrizm ölçeğinin modifikasyon 

sonrası kalan değişkenleri Tablo 6’de gösterilmiştir. 
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Tablo 6. Etnosentrizm Ölçeği Modifikasyon Sonrası Kalan Değişkenler 

Değişkenler Standart 

Katsayı  

R2 Hata 

Varyansı 

t Değeri Cronbsh’s 

Alfa 

ETNOSENTRİZM     

0,934 

E2 0,58 0,34 0,83 4,51 

E5 0,80 0,64 0,41 6,88 

E6 0,90 0,80 0,21 8,22 

E8 0,89 0,79 0,37 0,13 

E9 0,73 053 0,53 6,00 

E10 0,76 0,58 0,59 6,42 

E11 0,91 0,83 0,21 8,50 

2.2.3. Destinasyona Bağlılık Ölçeğinin Testi 

Marka Bağlılığı Ölçeğini test etmek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) analizi yapılmıştır. 

Analiz sonucunda 13 değişkene ait model uyumluluk değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olmadıkları 

görülmüştür. Analiz sonucunda gerekli modifikasyonlar yapılarak, modifikasyon öncesi ve sonrası 

parametrelerin uyumluluk değerleri Tablo 7’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinasyona bağlılık ölçeği için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, ölçeğe ait model 

uyum değerlerinden RMSEA (0.213), RMR (0,130), AGFI (0.45), GFI (0.61), NFI (0,73), NNFI (0,75), 

CFI (0,80) değerlerinin model uyumluluğu için kabul edilebilir düzeyde değildir. Bu nedenle, analiz 

sonucu önerilen modifikasyonlar yapılmış, istatistiki bakımdan uygun olmayan 9 değişken elenmiştir. 

Sonuçlara göre, RMSEA (0.080), RMR (0,032), AGFI (0.87), GFI (0.97), NFI (0,97), NNFI (0,98), CFI 

(0,99) olması nedeniyle istatistiki bakımdan kabul edilebilir değere sahiptir. Bu değerler model 

Tablo 7. Destinasyona Bağlılık Ölçeğinin Uyum Değerleri 

Uyumluluk İndeksi Modifikasyon 

Öncesi 

Modifikasyon 

Sonrası 

Kabul Edilebilir 

Uyum 

Mutlak Uyumluluk Değeri   

Ki-Kare (X2) 219.04 2.78  

Serbestlik Derecesi 65 2  

Ki-Kare/sd 3.37 1.39 1-5 

GFI 0.61 0.97 0.90≤GFI≤0.95 

AGFI 0.45 0.87 0.85≤AGFI≤0.90 

RMSR 0.130 0.032 0.05≤RMSR≤0.08 

RMSEA 0.213 0.080 0.05≤RMSA≤0.08 

Artan Uyumluluk Değeri   

CFI 0.80 0.99 0.95≤CFI≤0.97 

NNFI 0.75 0.98 0.95≤NNFI≤0.97 

NFI 0.73 0.97 0.95≤NFI≤0.97 
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uyumluluğu için istatistiki bakımdan yeterlidir. Bu değerlere göre, destinasyona bağlılık ölçeğine ait 

model ile uyumlu olup, model uyumluluk değerleri kabul edilebilir düzeye sahiptir. Marka bağlılığı 

ölçeğinin modifikasyon sonrası kalan değişkenleri Tablo 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 8. Destinasyona Bağlılık Ölçeğinin Modifikasyon Sonrası Kalan Değişkenleri 

Değişkenler Standart 

Katsayı  

R2 Hata 

Varyansı 

t  

Değeri 

Cronbash’s 

Alfa 

DESTİNASYONA 

BAĞLILIK 

    

0,700 

B5 0,80 0,64 0,25 6,47 

B7 0,80 0,64 0,19 6,48 

B8 0,80 0,64 0,12 6,44 

B12 0,63 0,40 0,44 4,75 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde sosyal, ekonomik ve kültürel olarak yaşanan gelişim ve değişimler bireylerin satın alma 

davranışlarında da etkili olduğu düşünülebilir. Bu bağlamda bireylerin destinasyona yönelik bağlılık 

davranışlarında kişisel değerlerin ve etnosentrizm faktörlerin etkisinin araştırılması, hem tüketicilerin 

tercihlerine ve eğilimlerine yönelik hizmet sunarak memnuniyet oluşturma hem de turizm destinasyon 

pazarlama örgütlerinin pazarlama stratejileri geliştirmesine yardımcı olabilecek olması bakımından 

önemlidir. Ürün ve hizmetler hakkındaki bilgilere kolay ulaşım tüketicinin satın almadaki seçeneklerini 

arttırmasına ve dolayısıyla işletmeler açısından da rekabetin artmasına neden olmuştur. Bu sebeple 

tüketicilerin ürün ve hizmet satın alımlarında etkili olan faktörlerin belirlenmesi işletmelerin rekabet 

edebilme gücüne sahip olması açısından önem arz etmektedir. Küreselleşme ile yaşanılan bu durum 

şüphesiz ki ülkelerin gelirlerinde özellikle döviz arttırıcı ve dış ödemeler hususunda önemli bir etkiye 

sahip olan turizm sektörünü de etkilemektedir.  

Tüketicilerin ürün/hizmet alımlarında sahip olduğu çeşitlilik satın alma davranışlarında, tüketicileri 

yerli ve yabancı ürünleri kıyaslama yoluyla satın almasına yönlendirebilmektedir. Bu doğrultuda 

tüketiciler ürünlerin/hizmetlerin fiyatı, maliyeti, içerikleri, özellikleri gibi bilişsel unsurlar ve duygusal 

olarak etnosentrizm, sadakat ve bağlılık gibi faktörler ile satın alma davranışında bulunabilmektedirler. 

Tüketicilerin satın alma davranışlarında sahip olduğu duygusallık etnosentrizm tutumlarını ön plana 

çıkarmaktadır.  Bu doğrultuda, bireylerin sahip olduğu kişisel değerler, yaşam tarzı, aile, sosyal çevre 

ve kişilik gibi değişkenlerin tüketicilerin satın alma davranışlarında farklı eğilimler göstermesine neden 

olabilmektedir. 

Bu bilgilerden yola çıkarak kişisel değerler ile etnosentrizm arasında bir ilişki olup olmadığı, kişisel 

değerlerin ve etnosentrizmin tüketicinin destinasyon tercihlerinde ve sürekli satın alma davranışlarında 

ne derecede etkili olup olmadığının incelenmesi önem arz etmektedir. Araştırma kapsamında Kişisel 
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Değerler Ölçeği içinde yer alan 27 değişken için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış ve analiz 

sonucunda uygun görülmeyen 7 değişken çıkarılarak modifikasyon yapılmıştır. Etnosentrizm Ölçeğini 

test etmek amacıyla 12 değişkene yönelik doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve analiz sonucunda uygun 

görülmeyen 5 değişken çıkarılarak modifikasyon yapılmıştır. Son olarak Marka Bağlılığı ölçeğini test 

etmek amacıyla 13 değişken için doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve analiz sonucunda uygun 

görülmeyen 9 değişken çıkarılarak modifikasyon gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında turizm 

alanında uygulanabilirliği ölçülen değişkenler analiz sonuçlarına göre kabul edilebilir düzeydedir. 

Çanakkale örneklemi kapsamında literatürde kabul görmüş Marka Bağlılığı, Etnosentrizm ve Kişisel 

Değerler Ölçekleri kullanılarak toplanan veriler Doğrulayıcı Faktör Analizi ile test edilmiştir. Ölçeklerin 

güvenilirlik düzeylerinin yüksek olduğu, analize tabi tutulan ölçeklerin turizm alanında söz konusu 

değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde kullanılmasının uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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BURSA CUMALIKIZIK AHUDUDU FESTİVALİNİN YEREL HALK 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Ayşe Sedef POLAT1 

Özet 

Giriş: Türkiye ve Dünya’nın hemen hemen her yerinde bulunduğu yere özgü ürünlerin tanıtımının 

yapılması amacıyla festivaller düzenlenmektedir. Bursa’nın UNESCO korumasında yer alan 

Cumalıkızık Köyü’nde de bölgeye özgü olan Ahududu Festivali düzenlenmektedir. Düzenlenen 

festivallerin yerel halk üzerindeki olumlu veya olumsuz etkisi olduğu yadsınamayacak bir gerçektir.  

Amaç: Bu çalışmanın amacı Bursa ilinde gerçekleşen ulusal Cumalıkızık Ahududu Festivali’nin turizme 

etkisini değerlendirmektir. Türkiye’de ve Bursa’da düzenlenmekte olan festivallerin turizmi hangi 

alanlarda etkilediği sonucuna varılmaya çalışılmıştır. 

Yöntem: Araştırma 3 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada kültür, festival, kültür ve festival turizmi 

kavramlarının tanımı, Cumalıkızık Köyü’nün özellikleri, kültürü ve alternatif turizm olanakları 

incelenmiştir. İkinci aşamada Bursa ilinde gerçekleştirilen ulusal Cumalıkızık Köyü ve ahududu 

festivalinin özellikleri değerlendirilmiştir. Üçüncü aşamada ise bu festivallerin olumlu ve olumsuz 

etkileri irdelenerek bir sonuca varılmıştır. Araştırmada nitel veri yöntemlerinden olan kaynak 

incelemesi yöntemiyle birlikte görüşme tekniği kullanılarak çıkarım yapılmaya çalışılmıştır. 

Araştırmanın sonuç ve öneriler bölümünde, Türkiye’de festivallerin verimli bir şekilde hedef kitleye 

sunulmasında göz önünde bulundurulması gereken noktalara yer verilmiştir. Bursa genelinde 

düzenlenen festivallerin tanıtımları ve geliştirilmesine yönelik önerilerin yanı sıra genel bir çıkarım elde 

edilmiştir. 

Bulgular: Festivalin yerel halka ekonomik bir getirisi olmasına rağmen, çevre ve gürültü kirliliği, yerli 

halkın gayrimenkullerinin zarar görmesi gibi toplumsal sorunları barındırdığı sonuçları elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Festival, Festival Turizmi, Bursa.   

 

THE EFFECTS OF THE BURSA CUMALIKIZIK  

RASPBERRY FESTIVAL ON LOCAL PEOPLE 

Abstract 

Introduction: Making Turkey and the promotion of location-specific product that contains almost all 

over the world in order festivals are organized. The Raspberry Festival, unique to the region, is also 

held in Cumalıkızık Village, which is under the protection of UNESCO in Bursa. It is an undeniable fact 

that the festivals organized have positive or negative effects on the local people. 
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Aim: The aim of this study is to evaluate the effect of the national Cumalıkızık raspberry festival on 

tourism in Bursa. Tourism festivals being held in Bursa, Turkey and was tried to be concluded that affect 

what areas. 

Method: The research consists of 3 stages. In the first stage, the definition of culture, festival, culture 

and festival tourism concepts, characteristics of Cumalıkızık village, culture, and alternative tourism 

opportunities were examined. Then, features of the national Cumalıkızık village and raspberry festival 

in Bursa were evaluated. Lastly, the positive and negative effects of these festivals were examined and 

a conclusion was reached. In this study, it is tried to make inferences by using the interview technique 

which is one of the qualitative data methods. In the conclusions and recommendations section of the 

survey, efficiently festivals in Turkey are given to the point that should be considered when presented to 

the audience. In addition to the suggestions for the promotion and development of festivals organized 

throughout Bursa, a general inference was obtained. 

Findings: Despite the fact that the festival has an economic benefit for the local people, the results have 

been obtained with social problems such as environmental and noise pollution and damage to the local 

people's real estate. 

Keywords: Culture, Festival, Festival Tourism, Bursa. 

1. GİRİŞ  

Günümüzde bireylerin yaşam standartlarının ve gelir durumlarının artmasıyla, eğlenme ve dinlenme 

ihtiyaçları ile birlikte turizme olan ilgilerinin de arttığı görülmektedir. Bu bağlamda gelişen teknoloji ile 

tüketici beklentileri de daha geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu sebeple turizm aktiviteleri de çeşitlilik 

göstermeye başlamıştır. Bu günlerde alternatif turizm çeşitleriyle beraber festival turizmi, etkinlik 

turizmi, gastronomi turizmi, şarap turizmi, eko-turizm gibi birçok farklı turizm çeşidi oluşmuştur.  

Son zamanlarda turizm bölgesi yöneticileri ve turizm işletmeleri etkinlik turizmi kavramı üzerine 

dikkat çekmeye ve geliştirmeye çalışmaktadır. Bunun sebebi kültür turizminin alt dallarından olan 

etkinlik turizminin ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel etkilerinin yanı sıra tanıtım ve imaj 

geliştirmesidir. Son zamanlarda en yoğun olarak gerçekleştirilen kültürel etkinlik festivallerdir. 

Festivaller hızla büyüyen ve gelişen bir sektör olma yolundadır. Festivaller, kararlaştırılan bölgelerde 

gerçekleştirilen etkinliklerdir (Janiskee, 1980). Festivaller gerçekleştirildiği bölgede ekonomiyi 

canlandıran, fiziksel mekânı yeniden şekillendiren geliştiren ve istihdamın artmasını sağlayan bir 

sektördür. Bununla birlikte çarpan etkisini meydana getirmektedir. 

Festivallerin sürekliliği sağlanarak olumlu etkiler meydana getirilebilmekte ve bu olumlu etkiler 

doğrultusunda başarılı bir festival süreci yürütülerek festival sadakati sağlanabilmektedir. Günümüzde 

festival sadakati kavramı turizmde önemli bir yer almaya başlamıştır. Bu da turizm sektörü ve turizmle 

ilişkili sektörlerin dikkat etmesi gereken noktalardan birisidir. 
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2. LİTERATÜR İNCELEMESİ  

2.1.  Kültür Kavramı  

Kültür, “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile 

bunları yaratılmasında, sonraki nesillere iletilmesinde kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine 

egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür’’ (TDK, 2017). Sanat, dil, din, tarih, mimari yapı, 

yaşam tarzı gibi faktörler kültürü oluşturmaktadır. Bu faktörler bireylerin turizm etkinliklerine daha çok 

yönelmelerine sebebiyet vermektedir (Çiçek, 2013; akt. Oğuz, 2019). 

2.2.  Kültür Turizmi  

Kültür turizmi, “Bireylerin kültürel açıdan önemli yerleri görmek, yok olmaya yüz tutmuş yaşayış 

şekillerini öğrenmek, izlemek ve kültürel değerleri bir hatıra olarak muhafaza etmek amacıyla 

gerçekleştirdikleri geziler ile ilgili turizm türü olarak” ifade edilmektedir (Oğuz, 2019). 

2.3.  Festival Kavramı  

Festival kavramı Latince sözcük olan festum’dan gelmektedir. Sözlük anlamı ‘‘genel eğlence ve 

şenliktir’’. Bu tanıma göre festival, bir kültürün veya sosyal bir topluluğun global görüşünü, geleneksel 

uygulamalarını, performanslarını, adetlerini ve oyunlarını temsil eden belirli tarihlerde gerçekleştirilen 

bir kutlama olarak ifade edilir (Green, 1997). 

Türk Dil Kurumu’nun (TDK) sözlüğündeki tanıma göre festival “1. Dönemi, yapıldığı çevre, 

katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi. 2. Belli bir sanat 

dalında oyun ve filmlerin sunulması ve gösterilmesi sonunda ödül, derece verilmesi biçiminde 

düzenlenen ulusal veya uluslararası gösteri dizisi, şenlik: Antalya film festivali. 3. Bir bölgenin en ünlü 

ürünü için yapılan gösteri, şenlik: Kiraz festivali” şeklinde tanımlanırken, karnaval ise, “1. Belli 

dönemlerde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yapılan şenlik ve eğlence, 2. Şenlik” şeklinde 

tanımlanmıştır (TDK, 2017). 

Festival: Sanata, bilime, kültüre, teknolojiye, ekonomik etkinliğe, mamule herhangi bir gün veya 

döneme yönelik tertip edilen; isteğe bağlı olarak bir sefere mahsus düzenlenen ya da belirli zamanlarda 

takrir eden faaliyet dizisidir (Atak, 2009). 

Festival bünyesinde yiyecek, içecek, müzik, dans etmek, maske takmak, alay yürüyüşü yapmak, 

oyun oynamak ve oynayanları seyretmek gibi pek çok öğeyi barındırır. Bütün festivaller bu öğeleri 

içermek zorunda değildir (İmirgi, 2005).  

Festivaller, karnavallar, anma ve dini faaliyetler kültürel faaliyetler başlığında bir araya gelmiştir 

(Getz, 2008). 

İskender Yıldırım’ın yöresel festivaller üzerine yaptığı çalışmasında da görüldüğü gibi faklı 

araştırmacılar festival sınıflandırmalarını farklı yapmışlardır (Yıldırım, 2014).   
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2.4.  Festival Turizmi  

Festival süresi boyunca gelen ziyaretçilerin festivalin yapıldığı turizm merkezini görmeye gitmesi 

festival turizmi olarak adlandırılmaktadır (Visser, 2005). Festival kavramı turizm ile birlikte 

incelendiğinde, festival turizmi ortaya çıkarmaktadır (O'Sullivan ve Jackson, 2002). 

Hızla gelişen bir eğlence sektörü haline gelen festival turizminin yerel halk üzerinde önemli derecede 

etkileri bulunmaktadır (Getz, 2008; Arcodia ve Whitford, 2006). 

I. ve II. Dünya Savaşı arasında milli hüviyetlerini koruyan festivaller, II. Dünya Savaşı sonrasında 

millilikten globalleşmeye doğru bir gelişim göstermiştir. Festival türlerinin çoğalmasıyla birlikte 

1950’lerden itibaren turizm gayeli festivaller tertip edilmeye başlanmıştır (Bilgili vd., 2012). 

Türkiye’de bir yıl içinde farklı içeriğe sahip olan toplam 1254 festival düzenlendiği tespit edilmiş 

olup en fazla sayıda festivalin Marmara Bölgesinde ve en az sayıda festivalin Güney Doğu Anadolu 

Bölgesinde gerçekleştirildiği ortaya konulmuştur. “Kültür” temalı festivaller Türkiye’de en yüksek 

düzeyde düzenlenen temalı festivaller iken, “iş” temalı festivaller ise en düşük faaliyet olanağına sahip 

etkinlikler olarak ortaya çıkmaktadır (Giritlioğlu vd., 2015). 

Festival turizmine iştirak eden turistlerin ortalama harcama tutarının diğer turizm çeşitlerine iştirak 

eden turistlerden daha yüksek olduğu görülmektedir (Çela vd., 2007). 

Dünyada çok sayıda festival türü bulunmaktadır. Bu sebeple festivaller için genel bir sınıflandırma 

yapmak zor olmakla beraber büyüklüklerine, konularına, alanlarına göre sınıflandırmak mümkündür 

(Ekin, 2011; Gül vd., 2013). 

2.5.  Festival Türleri  

Festivallerin kendi içerisinde net bir sınıflandırma yapmak birden fazla ana konuda düzenlendiğinden 

dolayı olanaksızdır. Festival sınıflandırılması alanında yapılan çalışmalara bakıldığında farklı birçok 

sınırlandırma olduğu görülmüş ve bu sınıflandırılmalardan birkaçı çalışmaya eklenmiştir.  

Wasserman (1974) tarafından festival türleri on sekiz farklı bölümde ele alınmıştır. Bunlar; 

1. Tarım 

2. Antika 

3. Sanat  

4. Sanat Yapıları  

5. Toplumsal  

6. Dans  

7. Etnik  
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8. Film  

9. Folk  

10. Yiyecek-içecek  

11. Tarih  

12. Kültür  

13. Denizcilik  

14. Müzik  

15. Mevsimsel  

16. Fuar  

17. Halk  

18. Tiyatro ve Drama  

Bir başka kaynakta ise festivaller, festivali düzenleyenler, festival alanı, katılımcı sayısı, yönetim ve 

amaç olmak üzere beş kategoride değerlendirilmiştir (O'Sullivan ve Jackson, 2002). 

Literatürde farklı bir sınıflandırma olarak Ayşe Nevin Sert tarafından yiyecek-içecek, film, müzik, 

sanat, denizcilik, antika, sanat ve el sanatları, tarım, toplum, dans, etnik etkinlikler, tarih, mevsimler, 

fuarlar, tiyatro ve drama, halk, yaban hayatı ve kızıldereliler olarak on sekiz bölüme ayrılmıştır (Sert, 

2013). 

Festivaller bir sınıflandırmada yerel festivaller, gelişmiş yerel festivaller, ticarileşmiş festivaller, tek 

kültürlü festivaller, çok kültürlü festivaller olarak belirtilmiş ve şu şekilde açıklanmıştır. 

Yerel festivaller bir kültürde bulunup o kültürden özelliklerini alan festivallerdir. Festivaller, o 

bölgede yaşayan halkın kültürüyle teyit edilmeye çalışılmaktadır. 

Gelişmiş yerel festivaller tek kültürlüdürler. Gelişmiş yerel festivallerde izleyiciler için temel ilgi 

çekici olan faktör bizzat kültürün kendisidir bu sebepten dolayı bir kültürden süregelen yerel festivallerle 

benzerliği bulunmaktadır. Bu festivallerde kültürün kontrolü üyeler tarafından sağlanmakta ve 

yönetilmektedir. Bir noktada farklılık göstermektedir. Bu festivale ve kültüre yabancı olan katılımcılar 

için kültürel ögenin ticari olarak bir çekiciliğinin yaratılması veya estetikleştirilmesi üzerine 

çalışılmaktadır.  

 Ticarileşmiş festivaller adından da belli olduğu üzere halk kutlamalarından ve halk kültürünün 

desteğinden faydalanıp bunu bir ticari gelir kapısı olarak gören festivallerdir.  
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Tek kültürlü festivaller yabancıların organize ettiği o bölgede bulunan kültürün dışına çıkan 

festivallerdir. Kültürün üyelerini izleyici gösterme gibi bir gayesi bulunmamasıyla beraber üyelerden 

destek de almamaktadır. 

Çok kültürlü festivaller adından da belli olduğu üzere birçok kültür ögesini bünyesinde bulunduran 

festivallerdir. İstisnalar göz önünde bulundurulmadığında izleyiciler üye olmaya yatkındır (Albayrak, 

2013; Yetginer, 2019). 

Mallen ve adams festivalleri geleneksel festivaller ve niş festivaller olarak ikiye ayırmıştır. 

Geleneksel festivallerin oluşmasında belirli kurallar içerisinde ve nesillerce süre gelen bir devamlılığı 

bulunması ve festivallerin bilinmesi önemli etkenlerdir. Niş festivaller geleneksel ve geleneksel 

olmayan festivallerin faktörlerini harmanlayıp bir festival üretmek veya bulunan festivali yenilemek 

maksadıyla yapılmaktadır (Mallen ve Adams, 2017). 

2.6.  Festivallerin Etkileri  

Festivaller, turistlerin odak noktası haline gelen ve böylece yerel konaklama örgütlerine talep 

oluşturan faaliyetlerdir (Litvin ve Fetter, 2006). Bu faaliyetler; yöreye kaynak oluşturmaları, medyanın 

ilgilerini çekmeleri ve festivalle alakalı diğer hizmetlerin satın alma gücünü etkilemeleri gibi oldukça 

önemli görevlere sahiptirler (Chhabra, 2001). Tüm faaliyetlerin olduğu gibi festivallerinde bir gayesi ve 

dolayısıyla istenilen, beklenen, tahmin edilen sonuçları bulunmaktadır. Bu sonuçlar yerel halkı ve 

katılımcıları etkiler. Bu etkiler pozitif ve negatif olabilmektedir. Festivaller politik, çevresel, sosyal, 

kültürel, ekonomik faydalardan ötürü yaygınlaşabilirken bunun yanı sıra olumsuz sonuçlar da 

doğurabilir (Sharpley ve Stone, 2011; akt. Sağlamtaş, 2019).  

Tablo 1. Festivallerin Olumlu ve Olumsuz Etkileri 

Olumlu Etkiler Olumsuz Etkiler 

1. Sosyal ve Ekonomik Kazanımlar 1. Olumsuz Sosyal Davranışlar 

Artan istihdam fırsatları Kaba davranışlar 

Artan hayat standartları Artan suç oranları 

Artan eğlence fırsatları Aşırı alkol tüketimi 

Ekonomik kazanımlar Yaralanma olayları 

Yeni insanlarla tanışma fırsatı Çevreye zarar 

Turistik bölgenin tanıtımı ve turist artışı Sosyal yapının değişmesi 

Turistlerin kalış sürelerinin uzatılması Malzemelerin suistimal edilmesi 

2. Fiziksel Çevre İle İlgili Kazanımlar 2. Fiziksel Çevre İle İlgili Sorunlar 

Çevrenin vitrinlenmesi Çevresel hasar 

Yerel kültürün ve misarın korunması Kirlilik 

Altyapının gelişmesi ve yeni olanaklar Kültürel mirasın hasar görmesi 

Çevre bilincinin arttırılması Gürültünün yol açtığı rahatsızlık 
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Ulaşım ve iletişim sisteminin geliştirilmesi Trafik ve park sorunları 

Kentsel dönüşüm ve yenilenme Aşırı kalabalık 

3. Politik Kazanımlar 3. Politik Sorunlar 

Uluslararası prestij Fonların yanlış dağıtılması 

Yatırımların tanıtılması Sahiplik ve kontrolde sorumluluğun olmaması 

Karşılıklı sosyal destek İdeolojilerin yasallaştırılması 

Yönetimsel becerilerin gelişmesi Faaliyetlerin başarısız olması riski 

Özgüven artışı 4. Ekonomik Sorunlar 

Tecrübe artışı Enflasyonist fiyatlar 

Gelişmiş profil Çıkar gruplarının suistimali 

Yerel imajın güçlenmesi Fırsat maliyeti 

Kaynak: Gül vd., 2013. 

Etkinlik turizminin tesirlerini ekonomik, sosyal ve çevresel tesirler olmak üzere üç başlıkta tetkik 

etmek mümkündür (Kim ve Uysal, 2003; Derrrett, 2004). 

Festivaller yapıldıkları bölgenin gelenek, görenek, örf, adet, yaşam tarzı gibi toplumsal normlarını 

ve özelliklerini yansıtmaktadır. Bu özelliklere bakıldığı zaman festivaller geçmişteki yaşanmışlığı 

hatırlatmak ve yaşatmak için yapılmaktadır. Günümüzde festivaller turizm faaliyeti olarak da 

gerçekleştirilmektedir. Dünya’daki ülkeler ve festivallerine bakıldığı zaman Türkiye’nin kendine özgü 

uluslararası bir festivali olmadığı dikkat çekmektedir. Türkiye’nin bu alanda kendisini geliştirmesi 

gerektiğini söylemek mümkündür. Bununla beraber ülkemizde birçok yöresel festival bulunmakta ve 

yöresel ürünlerin tanıtımı yapılmaktadır. Bursa ilini ele aldığımızda hemen hemen her büyük şehirde 

olduğu gibi ulusal ve uluslararası festivaller düzenlenmektedir. Bunlardan birisi Bursa için önem arz 

eden derin bir geçmişe dayanan Ahududu Festivali’dir. 

2.7.  Cumalıkızık Köyü ve Ahududu Festivali  

Bursa kent merkezine yaklaşık 12 km uzaklıkta olan Cumalıkızık Yerleşkesi, Uludağ’ın kuzey 

yamaçlarında konumlanmıştır. Kuruluşu 1300’lü yıllara dayanan Cumalıkızık, Osmanlı’nın Bursa’yı ele 

geçirmesinden sonra Kayı Boyu Türkleri’nden Kızıklar’ın kurduğu yedi köyden biridir. Günümüzde 

sözü edilen yedi köyden beş tanesi ayakta kalabilmiş (Cumalıkızık, Hamamlıkızık, Derekızık, 

Fidyekızık, Değirmenlikızık), ancak Cumalıkızık dışındakiler özgün mimari dokularını koruyamamıştır. 

Muhtarlıktaki 1685 tarihli vakfiye belgesine göre Orhangazi Vakfiyesi’ne bağlı bir vakıf köyü olarak 

kurulan Cumalıkızık, günümüzde merkez Yıldırım İlçesi’ne bağlı bir mahalle durumundadır (Anonim, 

1999; akt. Perker ve Akıncıtürk, 2011). 

2014 yılında Unesco Dünya Miras listesinde yerini alan Cumalıkızık; faydalı kara parçaları, 

Uludağ’dan gelen suların aktığı doğal sokak dokusu, özgün sivil mimari örneği evleri, tarihi camisi, 

hamamı, çınarları, yakın çevredeki kilise kalıntısını bünyesine kabul etmiştir. Bununla birlikte 
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geleneksel hayat tarzı ile tarihsel, sosyo-kültürel ve doğal değerler açısından yerel ve ulusal ölçekte 

önem taşıyan bir yerleşimdir (Perker, 2002). 

Cumalıkızık köyünde bulunan tarihi binalar Osmanlı sivil mimarisinin özelliklerini taşımaktadır. 2 

veya 3 katlı olan bu evlerin zemin katları ahşap, üst katları ise 45 kerpiçle yapılmıştır. Genellikle 

binaların çatıları kiremittir. Cephelerde ise daha çok çivit mavi, yeşil, sarı, beyaz gibi renkler 

görülmektedir (Perker, 2004; Akıncıtürk ve Perker, 2003). 

Değerli bir kültürel miras olan Cumalıkızık’ta çok sayıda film ve dizi çekilmiştir. Uzakta Bir Köy 

Var, Yeniden Doğmak, Osmancık, Ateşten Günler ve Nasrettin Hoca filmleri ile Kınalı Kar ve Yeşeren 

Düşler dizileri Cumalıkızık’ın tanıtımında önemli rol oynamıştır. Cumalıkızık’ta 1998 yılından bu yana 

her yıl haziran ayının son haftasında Cumalıkızık Ahududu Şenliği düzenlenmektedir. Bu şenlik 700 

yıllık yaşayan kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere takdim edilmesini, bölgenin ulusal ve 

uluslararası düzeyde tanıtımının gerçekleşmesini sağlamaktadır (Çetin, 2010). 

 Cumalıkızık bölgesinin önemli değerlerinden ahududunun adını taşıyan ve şenlik olarak başlayıp 

uluslararası boyuta ulaşan Ahududu Festivali Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenmektedir. 

Şenlikte halk oyunları gösterileri, yarışmalar, kortej yürüyüşleri, konserler gibi etkinlikler yer 

almaktadır. Bursa’nın en sevilen festivalleri arasında yer alan ahududu festivaline katılım oldukça 

yoğundur. 

3. YÖNTEM 

Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden kaynak incelemesi yöntemi ile gerçekleştirilerek görüşme 

tekniği ile desteklenmiştir. İkincil veriler olarak nitelendirilen makale, gazete, dergi, yüksek lisans ve 

doktora tezleri kullanılmıştır. Aynı zamanda Cumalıkızık halkı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 327 

erkek 387 kadın olarak toplamda 714 kişilik nüfusa sahip olan Cumalıkızık Köyü’nden 25 kişiyle 

görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu verilerden derlenen bilgiler doğrultusunda Cumalıkızık halkının 

festival turizminden ne derece ve nasıl etkilendiği sonucuna varılmaya çalışılmış ve değerlendirme 

yapılmıştır. Bu konuda Türkiye genelinde daha önce yapılan araştırmaların sonuçlarına bakılarak Bursa 

ili için değerlendirme yapılmıştır. Görüşme soruları aşağıda verilmiştir; 

1. Şimdiye kadar Ahududu festivaline katıldınız mı? Katıldıysanız görevli olarak mı yoksa izleyici 

olarak mı katıldınız? 

2. Festivalde alt yapı üst yapı eksikliğinin neler olduğunu düşünüyorsunuz? 

3. Yerli halk olarak turist katılımından memnun musunuz? 

4. Festivale katılanların ekonomik katkı sağladığını düşünüyor musunuz? 

5. Katılımcı sayısı normal dönemlerden fazla mı? 

6. Festivalin devam etmesini ve desteklenmesini ister misiniz? 

7. Festivalin daha fazla tanıtılmasını ister misiniz? 

8. Festivalde karşılaştığınız sorunlar nelerdir? 
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Cinsiyetiniz nedir? 

Yaşınız?  

Mesleğiniz? 

Aylık geliriniz ne kadar? 

Öğrenim durumunuz nedir? 

Ne kadar süredir burada yaşıyorsunuz? 

Yöneltilen bu sorularla bireylerin festivale katılma ve etkilenme dereceleri ölçülmeye çalışılmıştır. 

Demografik özellik sorularına sonda yer verilme nedeni görüşme sorularına alınan cevapların daha 

doğru ve güvenilir olma isteğidir.  

4. BULGULAR  

Tablo 2. Demografik Değişkenler 

Cinsiyet 

12 Kadın 13 Erkek 

Eğitim Durumları 

İlkokul Mezunu Ortaokul Mezunu Lise Mezunu Üniversite Mezunu 

7 kişi 4 kişi  9 kişi 5 kişi 

 

Örneklemimiz olan 25 kişiden alınan demografik özellik sorularının cevapları incelendiğinde 

görüşmemizi katılanların 13 erkek 12 kadındır. Yaşların aritmetik ortalaması 34,32 çıkmıştır. Görüşme 

yapılan katılımcılarının aylık gelirlerini beyan etmek istemedikleri görülmüştür. Kadınların meslek 

çeşitliliğinin genellikle öğrenci olduğu azınlık kısmında ev hanımı ve çalışan olduğu saptanmıştır. 

Erkeklerin meslek çeşitliliğinin ise genel olarak işçi azınlıkta esnaf, çiftçi ve öğrenci olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Yapılan görüşmeler sonucunda bireylerin öğrenim durumları 9 kişinin lise mezunu, 7 kişinin ilkokul 

mezunu, 5 kişinin üniversite mezunu, 4 kişinin ise ortaokul mezunu olduğu gözlemlenmiştir. Görüşülen 

kişilerin ikamet sürelerinin aritmetik ortalaması alındığında sonucun 19,4 olduğu saptanmıştır. 

Örneklemimizdeki bireylerin açık uçlu sorulara vermiş oldukları cevapların genellemesi ise şu 

şekildedir. 
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1. Şimdiye kadar Ahududu festivaline katıldınız mı? Katıldıysanız görevli olarak mı yoksa izleyici 

olarak mı katıldınız? 

Görüşmelerde alınan cevaplar göz önünde bulundurulduğunda büyük çoğunluğun izleyici olarak 

katıldığı verisine ulaşılmıştır. 

2. Festivalde alt yapı üst yapı eksikliğinin neler olduğunu düşünüyorsunuz? 

Görüşmelerden alının sonuçlar değerlendirildiğinde katılımcıların bir kısmı eksikliğin çok göze 

çarpmadığını savunurken bir kısmı otopark ve ulaşım sorunu olduğunu, bir kısmı gayrimenkullerine 

zarar geldiğini, bir kısmı ise festival alanında yetersizlik olduğu görüşünü beyan ettiler. 

3. Yerli halk olarak turist katılımından memnun musunuz? 

Alınan cevaplar doğrultusunda Cumalıkızık halkının tamamının yerli ve yabancı turist katılımından 

memnun olduğu görülmüştür. 

4. Festivale katılanların ekonomik katkı sağladığını düşünüyor musunuz? 

Görüşme sonucunda ekonomik katkı sorusuna yerel halktan alınan cevaplar festivalin köye 

ekonomik bir katkı sağladığı yönündedir. Festival döneminde gelen turist sayısının 2 katına çıkması 

sebebiyle ekonomik katkının köyün kalkınmasını ve yöresel ürünlerin tanıtılmasını sağladığı 

görülmüştür. 

5. Katılımcı sayısı normal dönemlerden fazla mı? 

Görüşme sonucunda Ahududu festivaline katılımın normal dönemdeki ziyaretçi sayılarından daha 

yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.  

6. Festivalin devam etmesini ve desteklenmesini ister misiniz? 

Yerel halkın genel olarak bu soruya görüşü festivalin devam etmesi, geliştirilmesi ve desteklenmesi 

yönündedir. 

7. Festivalin daha fazla tanıtılmasını ister misiniz? 

Cumalıkızık halkının ahududu festivalinin tanıtımının yapılmasını istediği sonucuna varılmıştır.  

8. Festivalde karşılaştığınız sorunlar nelerdir? 

Katılımcılardan alınan cevapların geneline bakıldığı zaman otopark sorunu, kalabalık, gürültü ve 

çevre kirliliği gibi sorunların olduğu saptanmıştır. Görüşmeler esnasında bir kısım katılımcının 

ilgisizlikten yakındığı görülmüştür. 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Etkinlik turizmi turizm merkezinin organik ve kültürel fonlarının hayata döndürülmesi, bölge 

izleniminin geliştirilmesi ve turizm merkezinin pazarlanmasını desteklemektedir. Ayrıca faaliyetlerin 

sürekli olarak geliştirilmesi, planlanması, pazarlanması ve düzenlenmesi çekiciliği arttırmaktadır. 



303 
 

Etkinlik turizmi, temalarına ve büyüklüklerine göre farklı çeşitlere ayrılmaktadır. Çalışmanın da ana 

temasını oluşturan festivaller bir etkinlik çeşidi olarak bilinmektedir. Festivaller düzenlendikleri turizm 

merkezinde ekonomik, sosyal ve çevresel etkiler yaratmakta ve turizm merkezinin tanıtımına zemin 

hazırlamaktadır (Akmeşe, 2018) 

Türkiye bazında festivallerin daha verimli bir şekilde uluslararası ziyaretçilere tanıtımının yapılması 

sağlanmalıdır. Festivallerin daha verimli olacak şekilde tanıtımının yapılabilmesi için çeşitli profesyonel 

tanıtım etkinliklerine önem verilmelidir. Bu tanıtım faaliyetleri içerisinde ise internete özel bir ayrıcalık 

tanınmalı ve düzenlenen her bir festival için çeşitli yabancı dillerden oluşan web sayfaları 

hazırlanmalıdır. Turizm merkezi yöneticileri özellikle kış aylarında yeni festivaller geliştirebilir. Bu 

durum ise turizmin sezonluk özelliğinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunabilir (Giritlioğlu vd. 

2015).  

Festival katılımcıları festivalin ekonomisinden çok sosyal ve bireysel tarafı üzerinde daha çok 

ilgilenmişlerdir. Katılımcılar aynı festivale farklı nedenler ve ihtiyaçlar doğrultusunda katılabilmektedir. 

İnsanların festivallere katılmasına neden olan güdüleri; kültürel keşif, yenilik, eskiye dönüş, bilinen 

gruplarla sosyalleşme, dışsal sosyalleşme, prestij, statü ve entelektüel gelişme olarak sıralamak 

mümkündür (Gül, vd. 2013). 

Festival katılımcılarının memnuniyetlerinde belirleyici unsurların rutinden kaçış ve mekan çekiciliği 

olduğunu gözlemlenmiştir. Uzaktan yapılan bir festivalin sadece izleyicisi durumunda olmayıp, 

kendilerinin katılımıyla büyüyen etkiyi yerel halkın sevdiği ve festivali benimsediği, festivali 

beğendikleri söylenebilir. (Çakıcı vd., 2016).  

Festivaller, özellikle grup kimliği ile bir arada incelendiğinde topluluğa aitlik duygusunun aşılandığı 

ve bireyle toplumun pekiştiği görülmektedir: “Toplumsal belleğin zaman ve mekân kavramları, söz 

konusu grubun duygusal ve değerlerle yüklü yaşam bağlamı içindeki iletişim biçimleri ile oluşur. Bunlar 

toplumsal belleğin içinde, bir grubun öz imgesi ve hedefleri için anlamlı ve duygu dolu bir vatan ve 

yaşamöyküsü olarak ortaya çıkar” (Assman vd., 2001). 

Yöresel festivaller, geleneğin anlamının her defasında bağlamsal olarak yeniden üretildiği ve 

geleneğin nasıl gösterilmek istendiğinin kültürel performansları olarak değerlendirilebilir. Böylelikle 

geleneği canlandıran ve yeniden kuran kültürel mekânlar olarak festivaller, bir yandan değişimin negatif 

etkilerini hafifletmeye yönelik bir işlev görürken diğer yandan, ortaya koydukları kültürel temsillerle 

geleneğin kuşaklar arasında taşınmasında, değişip dönüşmesinde önemli bir görev üstlenmektedir. 

(Çakıcı vd., 2016)   

Geçmişle kurulan ilişkide taklit deneyime gönderme yapan geçmişe yolculuk, belli bir zaman ve 

mekân dâhilinde bireylerin bir süreliğine gerçek yaşam alanından uzaklaşarak oluşturulan deneyim 

alanına dâhil edilmesi durumu bireyleri tatmin etmektedir. Bu etkiyi yaratmanın yollarından biri, zamanı 

ve mekânı yöresel festival örneklerinde olduğu gibi geçmişi andıracak biçimde yeniden düzenlemektir.  
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Cumalıkızık ahududu festivali Bursa’nın yöresel festivallerinden birisidir. Bursa’daki ahududu 

üretiminin çoğunluğu ve üretilen mamullerin satışı bu köyde gerçekleşmektedir. UNESCO Dünya miras 

listesine girmesinin yanı sıra köyün turizm açısından tanınmasında ve yerli yabancı turistlerin 

ziyaretlerinin çoğalmasında bölgede çekilen sinema filmi ve televizyon dizilerinin etkisi oldukça 

fazladır. Bölgede turizmin gelişmesinde köyde çekilen film ve dizilerin etkisinin olduğu 

düşünülmektedir. 700 yıllık yaşayan kültürel miras olan Cumalıkızık Köyü, bütün yönleriyle korunmalı 

ve gelecek nesillere bu miras aktarılmalıdır. Cumalıkızık Köyü’nün tanıtımı, korunması ve gelecek 

nesillere aktarılması ile ilgili köyde kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel aktiviteler düzenlenmeli ve 

katılım uluslararası boyutta olmalıdır (Çetin, 2010).  

Çalışma sonucunda Cumalıkızık’ta gerçekleşen ahududu festivalinin sosyal medya tanıtımları ile 

desteklenmesi ve geliştirilmesi, otopark alanlarının arttırılması, festival alanının genişletilmesi 

gerekmektedir. Cumalıkızık halkının sorunları giderildiğinde yerel halkın festivale daha çok önem ve 

özen göstereceği, festivale daha çok katkıda bulunacağı, festivalin çekiciliğinin artacağı hem festivalin 

hem de Cumalıkızık’ın gelişeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda festival dönemindeki katılımın 

artacağı, festivalin ulusal ve uluslararası düzeyde sunumunun önünün açılacağı kanısına varılmıştır. 

Sonuç olarak Cumalıkızık Ahududu Festivali’nin ekonomik bir getirisi olmasına rağmen, çevre ve 

gürültü kirliliği, yerli halkın gayrimenkullerinin zarar görmesi gibi toplumsal sorunları barındırdığı 

gözlemlenmiştir. Çalışmanın kısıtlılıkları yerel halkın araştırmaya yardımcı olmak istememesi ve bu 

konuların onları olumsuz etkileyeceğini düşünmeleridir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda festivallerin 

yerel halk üzerine etkilerinin yanında genel boyutta turizme etkileri değerlendirilebilir. 
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ESKİŞEHİR İLİNİN TERMAL TURİZM POTANSİYELİ 

THERMAL TOURISM POTENTIAL OF ESKİŞEHİR PROVINCE 

Alper TEKDEMİR1, Prof. Dr. Orhan BATMAN2 

Anahtar Kelimeler-Turizm, Termal, Eskişehir. 

1. GİRİŞ  

Eskişehir ili ekonomik yapısı, coğrafik ve iklim yapısı ve eğitim alanındaki potansiyeliyle öne çıkan 

bir şehirdir (Parlaktuna ve Dinçer, 2019). Sahip olduğu endüstriyel ve askeri amaçlı yatırımlar 

dolayısıyla ülke ekonomisine ciddi katkı sağlamaktadır (Dağdemir, 2013). Turizm, Eskişehir 

ekonomisine önemli oranda katkı sağlayacak ve birçok kişiye bu sektörde iş imkânı yaratacak bir 

sektördür. Eskişehir doğal ve yapay güzellikleri ile son dönemlerde turizm potansiyelini 

geliştirmektedir. Eskişehir’de kültürel bir zenginlik olan Frig vadisi ve Midas Yazılıkaya anıtı, yine 

kültürel bir zenginlik olan ve ziyaretçilerin uğradıkları yerlerin başında gelen Odunpazarı evleri ve 

otantik bir havası olan Atlıhan el sanatları çarşısı Eskişehir ilinin kültürel zenginlikleri arasında 

almaktadır (Tavşan, 2012). 

 Ancak bu potansiyelin tam olarak kullanılmamasına sebep olan bazı etmenler vardır bunlar 

donanım, altyapı eksikliği, yatırımcı sorunu, tanıtıma yeterli önemin verilmemesi ve hizmet kalitesinde 

var olan düşüklüktür (Özgen, 2011; Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007). 

Eskişehir’de, termal turizm potansiyeli açısından baktığımızda, yeraltı kaynakları zengin ve Termal 

turizm amaçlı kurulan işletmeler belli bir gelişim düzeyinde olup, günümüzde bu gelişimini 

sürdürmektedir (Üsküdar, 2012). Turizmin 20.yy’nin üçüncü çeyreğinden sonra gerek globalleşme 

gerekse seyahat sektörünün ve ulaşım olanaklarının gelişmesi ile küresel çapta hızla büyüyen bir sektör 

olduğundan bahsedilir. Dünya ekonomisinde geçmiş yıllardan bu yana gelişimini sürdüren ve hızla 

gelişmeye devam eden sektörlerden birisi olan turizm sektörü, özellikle gelişmekte olan ülkeler 

açısından kalkınma ve ilerlemede büyük pay sahibidir (Tunçsiper ve Kaşlı, 2008). 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı alternatif bir turizm çeşidi olan termal turizmi “Termomineral su 

banyosu, içme, inhalasyon, çamur banyosu gibi çeşitli türdeki yöntemlerin yanı sıra iklim kürü, fizik 

tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerinin birleştirilmesi ile yapılan kür 

(tedavi) uygulamalarının, termal suların eğlence ve rekreasyon amaçlı kullanımı ile meydana gelen 

turizm türü” olarak tanımlamaktadır (Bucak ve Özkara, 2013). Bu çalışmada Eskişehir ilinin termal su 

kaynakları bakımından durumu ve potansiyeli, termal potansiyelin il turizmine olan katkıları, termal 

turizmde ilde karşılaşılan sorunlar, bu sorunların giderilmesi için yapılabilecek muhtemel çözümler ele 

alınmıştır. 
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2. TERMAL TURİZMİN SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMİ  

2.1. Termal Turizm  

Termal suların birçok kullanım alanı vardır bunlar hastaların tedavi amaçlı ziyaret etmesi veya zinde 

kalması vb. faktörlerdir. Termal turizm her yaş kesiminden insana hitap etse de termal turizm hareketine 

katılanlara baktığımızda katılımcıların 60 yaş ve üstü olduklarını görmekteyiz (Sav, 2016). Bu kişilerin 

bu turizm türünde talebin büyük çoğunluğunu oluşturmasının sebebi; İlerleyen yaş sebebiyle oluşan 

omurga veya romatizmal hastalıklara olan eğilimde olan artış ve yaşlı olarak nitelendirdiğimiz bireylerin 

emekli olduktan sonra içinde bulunduğu boş zamanı farklı aktivitelerle doldurma isteğinden 

kaynaklanmaktadır (Pırnar, 2008). BM Nüfus fonunun 2018 yılında açıkladığı verilere göre; Dünyanın 

toplam nüfusunun %12,3’ünü yaşlı olarak tabir ettiğimiz 60 yaş ve üzerindeki insanlar oluşturmaktadır. 

Bu yüzde oranının 2030 yılında %16,5’e yükselmesi beklenmekte olup, 2050 yılında da %22 

seviyelerine yaklaşacağı tahmin edilmektedir. Elde edilen verilerden yola çıkarak yapılan tahminlerde, 

gelecek yıllarda üçüncü yaş grubunun katılım sağladığı turizm çeşitlerinin ilerleyen yıllarda önem 

kazanacağı ve pazar payını yükselteceği düşünülmekte olup, termal turizme olan talebin yükseleceği 

tahmin edilmektedir (www.haberturk.com, 2018). 

2.2. Termal Turizmin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi  

Termal turizmin Türkiye’de sağlık ve dinlenme amaçları ile yapılan seyahatlerde önemli bir yere 

sahip olduğu düşünülmektedir. Termal suların solunum sistemi hastalıkları, cilt hastalıkları, kalp ve 

dolaşım sistemi hastalıkları, iskelet sistemi ile ilgili hastalıklara ve kas ile ilgili ağrı ve hastalıklara karşı 

termal suların içinde barındırdığı mineral ve tuzların iyileştirici bir etkisi olduğu belirtilmektedir 

(Zengin ve Eker, 2016). Termal turizm potansiyeli bakımından Eskişehir önemli bir rezerve sahip olup 

bundan yeterince faydalanamamaktadır (Aydın, 2012). Termal turizmin geliştirilmesi, gerekli 

yatırımların ve önemin verilmesi ile Eskişehir ilinde hak ettiği potansiyele yaklaşıp ve il ekonomisine 

ve istihdama katkıda bulunacaktır. 

3. ESKİŞEHİRDE TERMAL TURİZM SORUNLARI  

Türkiye’de kaplıcalar: turizmi 12 Ay’a yayma imkânı, tesislerde doluluk oranının artırılması, 

istihdam oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Kaplıca turizmi diğer turizm türleri ve diğer 

sektörlerle ilişki içinde olması sayesinde dolaylı istihdamlar da yaratmaktadır (Akbulut, 2010). Termal 

turizmin gelişimini önleyen sorunlardan birisi kalifiye personel sorunudur (İlban ve Kaşlı, 2009). 

Eskişehir ilinin termal turizm potansiyelinin gelişimini önleyen bir diğer sorunu ise sermaye ve yatırım 

eksikliği olduğu gözlemlenmektedir. Eskişehir’de hizmet veren otel ve diğer termal turizm 

işletmelerinde termal turizmin Spa ve lokal bazda işletilen hamamlar ile sınırlı kaldığı görülmektedir.  
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TARTIŞMA VE SONUÇ  

Türkiye’de sayıları 900’ü aşkın termal kaynak bulunmakla birlikte bunların sıcaklıkları 20 ila 102ºC 

arasında değişmekte olup (Değirmenci, 1995; Doğanay ve Soylu, 1999). Dünyanın jeotermal su 

kaynaklarının %63,5’ini oluşturan Çin, İzlanda, A.B.D ve Japonya’dan sonra Türkiye şifalı termal su 

kaynağı bakımından Dünya’nın ilk beş ülkesi arasında bulunmaktadır (Lund ve Freeston, 2001). Ancak 

yatırım eksikliği, gereken önemin verilmemesi gibi sorunlar yüzünden termal turizm Eskişehir’de 

olduğu gibi Türkiye’de de hak ettiği yerde değildir. Eskişehir 2000’li yıllardan sonra yapılan yatırımlar 

ve şehir imajının oluşturulması için atılan adımlardan sonra Türkiye’de kültür turizmi ve günübirlik 

turlar için önemli bir potansiyele kavuşmuş olup önemli bir konumda bulunmaktadır. Eskişehir termal 

turizm potansiyeli yüksek bir il olmasına rağmen turizm işletme belgesi bulunan ve sağlık bakanlığınca 

kaplıca tesisi işletme belgesi verilmiş tesis sayıları ve bu tesislerin kapasitelerinin düşüklüğü, termal 

turizmin şehir ekonomisine ve istihdama olan katkısının yeterli düzeyde olmamasının ve Eskişehir’in 

termal turizm potansiyelinin tam olarak ortaya konulamamasının sebeplerinden olduğu bilinmektedir 

(Parlaktuna ve Dinçer, 2019). Eskişehir ilinin termal turizm potansiyelinin gelişimini aksatan sorunlara 

baktığımızda bu problemlerin sermaye eksikliği, tanıtım eksikliği, yatırım eksikliği ve kalifiye personel 

eksikliği olduğunu görmekteyiz. Eskişehir’in termal turizm potansiyelinin önünde duran etmenlerden 

birisi de tanıtım eksikliğidir. Kültür turizmi açısından önemli bir potansiyeli olan Eskişehir’ de turizmin 

yerel ve ulusal medyada yansımaları da bu yönde olduğu görülmüştür (Aydın ve Aydın, 2020). Yeterli 

yatırımın olmaması vb. sebepler ile termal turizmin biraz arka planda kaldığını söyleyebiliriz. Gereken 

finansal destek, yatırım yapılıp, tanıtım kısmında yerel ve ulusal medya, sosyal medya vb. mecralarda 

yapılan tanıtımlar da şehrin termal turizm potansiyelini geliştirecek ve şehir ekonomisi ile istihdama, 

potansiyeli doğrultusunda katkıda bulunacaktır. Hem Eskişehir’in hem de Türkiye’nin turizmde 

yaşadığı sorunlardan birisi de kalifiye personel istihdamıdır. Türkiye’de üniversite bazında turizm 

eğitimi veren kurumlar her sene sektörün ihtiyacını karşılayacak düzeyde mezun vermektedir. Lakin 

istihdam konusunda yönetimsel birtakım sorunlar yaşandığı bir gerçektir. Otel yöneticileri kalifiye 

personel istihdamına gereken önemi gösterir ise hizmet kalitesinin personelin kalitesi ile doğru orantılı 

olan müşteri memnuniyetinde bir yükseliş gözlenecektir. Termal turizm sektörüne yapılacak yatırımlar 

dolaylı yoldan şehrin medikal turizm potansiyelini de termal turizm ile doğru orantılı olarak 

geliştirecektir (Gülmez, 2012). Termal turizmin gelişiminin, olumlu etkileyeceğinin düşünüldüğü 

alanlardan birisi de seyahat acenteleri olacaktır.  
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Anahtar Kelimeler- Seyahat Acenteleri, Dış Kaynak Kullanımı. 

1. ARAŞTIRMANIN AMACI  

Günümüzün değişen ve çeşitlenen turizm faaliyetleriyle birlikte farklılaşan turist ihtiyaçlarının 

seyahat acentaları tarafından takip edilerek karşılanması, işletmelerin devamlılığı açısından önemlidir. 

Bu nedenle; seyahat acentaları, var olan hizmetlerinin yanında yeni hizmetler de sunmaya çalışmaktadır. 

Seyahat acentaları bu hizmetleri yerine getirirken ekonomik nedenler, talep eksikliği, uzmanlık alanına 

girmemesi vb. nedenlerden dolayı dış kaynak kullanımı yoluna gidebilmektedir (Eren, 2016). Dış 

kaynak kullanımı; bir işletmenin temel yetenekleri dışında kalan işlevlerini, o konuda uzmanlaşmış daha 

etkin hizmet sağlayıcı başka işletmelerden sağlamasını öngören bir yönetim stratejisidir (Karcı, 2005). 

Yapılan alan yazın taraması sonucunda; seyahat acentalarının dış kaynak kullanımı hakkında çok az 

sayıda çalışmanın olduğu saptanmış; bu nedenle literatüre katkı sağlayacağı düşünülerek bu çalışmaya 

devam edilmek istenmiştir. Bu araştırmanın temel amacı; Batman ve Diyarbakır’da faaliyet gösteren 

seyahat acentalarının, dış kaynak kullanımının seyahat acentaları üzerindeki yönetsel etkilerini, örgütsel 

etkilerini, hizmete etkilerini, finansal etkilerini ve genel etkilerini tespit ederek acentelerin dış kaynak 

kullanımına neden yöneldiklerini ortaya koymaktır. Bununla beraber araştırmanın alt amaçları dış 

kaynak kullanımının acentelere sağladığı avantaj ve dezavantajları ortaya koymak, acentelerin hangi 

faaliyetlerinin kritik öneme sahip olup dış kaynaktan yararlanılmaması gerektiği, hangi faaliyetlerinin 

dış kaynağa verilmesi gerektiğini belirlemektir. Ayrıca acentaların, çağdaş yönetim yaklaşımları 

içerisinde olan dış kaynak kullanımından, ileriye yönelik yararlanma niyetleri ve tedarikçi işletmeler ile 

ilişkilerine devam edip etmeyeceklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Yapılan kaynak taraması 

neticesinde; Eskişehir’de yapılan bir araştırmada temel amaç olarak seyahat acentalarında dış kaynak 

kullanılan faaliyet alanlarının dağılımının ortaya konulduğu görülmüştür. Aynı araştırmanın alt amaçları 

ise; seyahat acentalarının, dış kaynaklardan yararlanma düzeyi, gelecekte dış kaynak stratejisinden 

faydalanma istekleri, dış kaynak kullanım şekilleri, dış kaynak kullanımında iş birliği yapacakları 

tedarikçilerde aradıkları özellikler, dış kaynak kullanımına gereksinim duymadıkları departmanlar ve 

seyahat acentalarını dış kaynak kullanmaya yönelten nedenleri belirlemek olmuştur (Arıca, 2014). Bu 

bağlamda araştırma örneklemini oluşturan Batman ve Diyarbakır’ın, Eskişehir’de ve Batman’da daha 
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önce yapılmış olan çalışmalarla söz konusu amaçlar doğrultusunda aynı sonuçları ortaya koyup 

koymayacağı da yapılacak araştırma neticesinde sonuçlanacaktır. 

2. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Seyahat acentaları, üstlendikleri roller gereği, turizm endüstrisinin önemli bileşenlerinden biri haline 

gelmiştir. Bu nedenle; seyahat acentalarının, hangi faaliyetleri kendilerinin yerine getirdiklerini, hangi 

alanlarda tedarikçilere başvurarak dış kaynak kullanımı gerçekleştirdiklerini belirlemek önem 

kazanmıştır (Eren, 2016). Yapılan alan yazım taraması sonucunda seyahat acentalarının dış kaynak 

kullanımı hakkında çok az sayıda çalışmanın olduğu saptanmıştır. Buna bağlı olarak literatüre önemli 

ölçüde katkısı olacağı düşünülerek bu alanda çalışmaya devam etmek istenmiştir. Çalışmanın 

örneklemini oluşturan Batman ve Diyarbakır’ın literatürde yapılan diğer çalışmaların örneklemleriyle 

aynı amaçlar doğrultusunda benzer sonuçları ortaya koyup koymayacağı önem arz etmektedir. 

Araştırmanın yapılmasını önemli kılan diğer bir neden ise; bölgedeki seyahat acentalarının dış kaynak 

kullanımına hangi faaliyetlerde devam etmelerinin daha avantajlı olacağının ve hangi faaliyetleri kendi 

bünyelerinde gerçekleştirmeleri gerektiğinin anlaşılmasına yardımcı olmaktır. Tedarikçi işletmeler 

açısından düşünüldüğünde ise; acenteler için kritik öneme sahip faaliyetler bu çalışmada belirlenerek; 

acentelerin dış kaynak tedarikçilerini tercih etme nedenleri ya da etmeme nedenleri anlaşılabilecektir. 

Buna bağlı olarak tedarikçi işletmeler, kendi faaliyetlerinin içeriğini geliştirmek ve sundukları 

hizmetlerin kalitesini iyileştirmek için çalışma yaparken; araştırmanın bulgularından 

faydalanabilecektir. Araştırma sonucunda ortaya çıkacak veriler, bu alanda daha sonra yapılacak çeşitli 

çalışmalara destek olacak ve kaynak niteliği taşıyacaktır. Yapacağımız bu araştırmanın örneklemi 

değiştirilerek ya da daha büyük ölçekli örneklemler seçilerek; farklı çalışmalara yol gösterici olması da 

araştırmanın önemini arttıracaktır. 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışmada; nicel araştırma yöntemi kapsamında veri toplama aracı olarak anket tekniği 

kullanılacaktır. “Seyahat Acentalarında Dış Kaynak Kullanım Alanları ve Nedenleri: Muğla Örneği”. 

Yüksek Lisans Tezi (Çörüş, 2018) ve “Batman İlinde Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarının Dış 

Kaynak Kullanımları Üzerine Bir Araştırma” (Tavukçu vd., 2016) çalışmalarındaki anketlerden 

faydalanılarak araştırmanın anketi hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini Diyarbakır ve Batman 

illerindeki acente yöneticileri oluşturmaktadır. Örneklem olarak; Diyarbakır ve Batman illerinde faaliyet 

gösteren acentalarda 2021 yılı içerisinde görev alan üst düzey yöneticiler arasından olasılığa dayalı 

olmayan örnekleme yöntemlerinden amaca göre örnekleme yöntemi tercih edilerek katılımcılara anket 

soruları yöneltilecektir. TÜRSAB 2020 yılı verileri itibariyle; Batman’da 22 acente 11 şube ve 

Diyarbakır’da 65 acente 40 şube olmak üzere; toplam 138 acente faaliyet göstermektedir. Anket 

çalışması sonucunda elde edilen verilere uygun paket programlarından faydalanılarak güvenirlilik ve 
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geçerlilik (faktör analizi), standart sapma, aritmetik ortalama, frekans, yüzde dağılımı, normallik 

(Kolmogorov-Smirnov) ve farklılık (T- testi ve Anova) testleri uygulanacaktır. 
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A CONCEPTUAL RESEARCH ON SPA&WELLNESS TOURISM 

Kübra ÖZMEN ÇAKIR1, Dr. Öğr. Üyesi Ümit ŞENGEL2 

Anahtar Kelimeler-SPA&Wellnes, Hizmet Kalitesi, Dünya Lüks Otel Ödüllendirme Programları, Sağlık 

Turizmi. 

1.GİRİŞ  

Sağlık ve turizm birbiriyle güçlü bir kesişimi olan, büyüyen ve gelişen iki endüstridir. Global 

wellness enstitüsünün son araştırmalarına göre, turizm endüstrisi 2,6 trilyon dolar, sağlık endüstrisi ise 

4,2 trilyon dolarlık ekonomik kapasiteye sahiptir. İnsanların evlerinden uzak kaldıklarında aldıkları 

kararlar sağlıklı yaşam tarzları ve sağlık rutinleri yönünde olmaktadır. Sağlık ve turizm birleşiminden 

sonra sağlık turizmi ve bunların alt kavramları karşımıza çıkmaktadır. Bunlar medikal turizm, yaşlı 

turizmi, engelli turizmi ve spa&wellness (iyi olma) özellikli turizm’dir. Bu kavramlar tek tek literatürde 

incelendiğinde medikal turizm ve wellness turizmini aynı kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Farklı 

araştırmalar incelendiğinde ise ayrı ayrı ele alındıkları görülmektedir. Global wellness enstitüsü 

‘wellness turizmi medikal turizm değildir.’ diyerek ayrım yapmıştır. Literatürdeki bu karışıklık, bu 

pazarların eksik anlaşılmasına, devlet kurumlarının ve tanıtım ajanslarının tutarsız kullanımına neden 

olmaktadır. Medikal turizm açısından bakıldığında kötüye giden sağlık, yaralanma ve hastalık gibi 

sorunlar kaşımıza çıkmaktadır. Tıbbi paradigma bu koşulları tedavi eder. Örneğin daha uygun fiyatlı, 

daha kaliteli veya evde bulunmadığı için ameliyat veya diş tedavisi almak için başka bir yere seyahat 

edilmektedir. Wellness turizmi açısından ise süreklilik vardır. Bunlar sağlıklı bir yaşam tarzını 

sürdürmek, stresi azaltmak, hastalığı önlemek ve refahı geliştirmek için yayılan eylemlerdir (Global 

Wellness Insitute, t.y.). 

2. SPA&WELLNESS TURİZMİ 

Sağlık hizmeti sunan ülkeler, sağlık sektöründe kalite ve güven sorunun çözülmesine odaklanmış, 

uygun mevzuat geliştirmişlerdir. Günümüzde dünya sağlık turizminden en büyük payı alan ülkelerin 

başında ABD, Hindistan, Tayland gelmektedir. Dünyada sağlık turizmi faaliyetlerinin genel işleyişi 

aşağıdaki gibidir (Tontuş, 2015); 

• Başvuru: Sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen hasta ülkesindeki aracı kuruma başvurur. 

                                                           
* Bu bildiri, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde hazırlanmakta olan 

“Uluslararası Ödüllendirme Programlarının Otellerin Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkileri: Spa&Wellness 

Ödülleri Üzerine Bir Araştırma” başlıklı yüksek lisans tezinden geliştirilmiştir. 
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• Tıbbi Kayıt: Ülkedeki aracı kurum hastaya ait bütün tıbbi kayıtları toplar ve destinasyonları 

formata göre kategoriye ayırır. 

• Tıbbi Danışman: İlgili aracı kurumda çalışan bir hekim tarafından hasta dosyası tıbbi danışmanlık 

yerine incelenir. 

• Bilgilendirme: Tahmini maliyet sağlık tesisi işlemi yapacak tıbbi ekip hakkında bilgi verilir. 

• Yazılı Onam: Hastanın yazılı onam vermesine takiben hastaya özel ‘tıbbi tedavi seyahat formu’ 

ve gerekirse vize için doküman hazırlanır. 

• Koordinasyon: Hastanın gideceği ülkeye ulaşım dahil kurum tarafından koordine edilir. 

• Vaka Yönetimi: Vaka yöneticisi veya asistanına ulaşım bilgileri verilerek kontrol ilgili kişi ya da 

kuruma devredilir. 

• Günlük Takip: Aracı kurum hastanın durumu ile ilgili günlük rapor alır ve yakınlarına bilgi 

aktarır. 

• Dönüş Transferi: Tedavi sonrası hastanın dönüşü için vaka yöneticisi tarafından transferin 

sağlanması için aracı kurum kontrol eder. 

• Karşılama: Hastanın dönüşünde karşılanır ve evine bırakılır. 

• Raporlama: Hastanın sigorta şirketine ve aile hekimine tedavi raporlanır. 

• Geribildirim: Hastadan çevrimiçi veya yüz yüze görüşme neticesinde geribildirim alınır. 

Bu dönemde sağlık turizmi ile ilgili seyahatlerinin genellikle zorunluluktan yapıldığı ifade edilse de 

az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden yapılan bu türden seyahatlerin gerekçe ve amaçlarında 

oldukça farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca gelişmiş ülkelerden oluşan destinasyonlarda sunulan 

hizmetlerden yararlanmak herkesin başvurabilmesinin ötesinde gelişmekte veya az gelişmiş ülkelerde 

yaşayan bireylerin kendi ülkelerinde mevcut olmayan altyapı ve benzeri imkânlar nedeniyle maddi 

açıdan gelir düzeyi yüksek kişilerin yararlandığı bir ayrıcalık olarak da öne çıkmaktadır (Yılmaz, 2010). 

Son yıllarda insanların sağlık ve sağlıklı yaşam amacıyla bir şeyler yapma isteği, sağlığı korumak 

düşüncesiyle spa&wellness gibi olgular veya hizmetler ortaya çıkarmıştır. Bu durum bilinçlenen 

insanların harcama eğilimlerini de etkilemiş ve artık bireyler tatil yaparken, sağlıklarını korumak için 

çeşitli hizmetlerden yararlanmaya başlamışlardır (Temizkan ve Çiçek, 2015). 

Uluslararası SPA Birliği’ne (ISPA) göre spa terimi: ‘bedenin, ruhun ve zihnin yenilenmesini teşvik 

eden bazı profesyonel hizmetler yardımıyla, bireyin genel iyilik durumunun sağlanması için ayrılmış 

yerler’ olarak tanımlamıştır (International SPA Association, t.y.). Spa kökeni Latince’den gelen “Salus 

Per Aquam” tabirini oluşturan kelimelerin birinci harflerinden oluşur ve “Su ile gelen iyilik/sağlık” 

anlamına gelir. Spa terimi; 1800’lü yılların başı itibariyle suyun tedavi amacıyla alışılmamış şekillerde 

kullanılmasıyla ortaya çıkan sağlıklı olma durumunu ifade eder. Wellness ise akıl ve vücut sağlığı 
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bağlamında zindeliği ifade etmektedir. Kavram ayrıca her türlü masaj, çamur banyosu, yosun tedavileri, 

cilt bakımı ve talassoterapi gibi hizmetleri de kapsamaktadır (Tontuş, 2015) 

Mineralli sulardan yararlanılarak insanların kendilerini ruhsal ve bedensel olarak daha sağlıklı 

hissetmeleri yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Fiziksel, zihinsel veya duygusal olarak rahatlamayı 

sağlayan spa terapileri masaj, yoga gibi uygulamaları da içermektedir (Ramos ve Akarapong, 2016). 

ISPA, spa deneyiminin dört temel unsurundan söz etmektedir. Bunlar ‘’rahatlama (stres yönetimi 

vb.) yansıtma/arınma (meditasyon vb.), yeniden canlanma (güç, kuvvet kazanma, gençleşme vb.) ve 

neşelenme (mutlu olma ve dinlence-eğlence vb.)’’ olarak sıralanabilir (Smith ve Puczko, 2009). 

Spa&Wellness turizmini kapsayan tesisler üç kategoriye ayrılmaktadır (Gülen ve Demirci, 2012): 

• Güzellik merkezleri (masaj, cilt bakımı vb.)  

• Konaklama tesisleri bünyesinde yer alan merkezler (Spa, masaj, fitness vb.) 

• Rekreasyon tesisleri (aqua parklar vb.) 

Son zamanlarda wellness turizmi sağlık turizm faaliyetlerinin 2/3’lük payını teşkil etmektedir 

(Mainil vd., 2017). Günümüzde geniş bir hizmet yelpazesinde yer alan wellness uygulamalarının 

doğayla, kültürel mirasla ve diğer yerel kaynaklarla ilişkilendirilmesinden dolayı tamamlayıcı 

rekreasyonel unsurların sunumu için yüksek kaliteli ekipmanlara ve alt yapıya ihtiyacı gerekli 

kılmaktadır. 

Dünyada ve Türkiye’de spa&wellness merkezleri uluslararası standartlara uygun zincir otellerde 

otellerde bulunmaktadır. Son dönemlerde giderek oldukça popüler olan spa&wellness turizmine yönelik 

Türkiye’deki otel işletmeleri de kaliteden ödün vermeyen hizmeti ve modern donanımlı yatırımlarla 

dikkat çekmektedir (Tontuş, 2015). Finlandiya, Bulgaristan, İrlanda, Almanya ve İspanya gibi ülkelerin 

hemen hemen hepsi konaklama yerlerinde yüksek bir wellness hizmeti sağlayacak kaynağına sahipken, 

en yüksek coğrafi sağlık ve wellness tesisi yoğunluğu Orta Avrupa, İspanya, Doğu Avrupa ile ve güney 

Baltık kıyılarında bulunur. Sağlık turizmi için en büyük pazar kaynakları ise Fransa, Almanya ve 

İsveç'tir (Mainil vd., 2017). Türkiye’de spa&wellness tesislerinin uluslararası standartlarının sertifikalı 

düzeye getirilip, dil bilen kalifiyeli personel temini, iyi bir pazar araştırması ile spa çeşitliliğinin doğru 

bir şekilde belirlenmesinin ardından bu sayede dünya pazarında yükselişe geçmesi mümkündür. Ülkenin 

coğrafi konumundan dolayı çevre ülkeler ile kolay ulaşılabilirlik, zengin ve geniş bir pazar, yatırım ve 

turizmde ilgi artışı, destinasyon çeşitliliği ve turizmin 12 aya yayılması gibi avantajları sayesinde 

spa&wellness turizmi daha hızlı bir gelişme gösterebilir (Özbek ve Özbek, 2010). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sağlık turizmi dünyada tüm ülkeler için hızla gelişen ve büyüyen bir alan olarak önem verilen bir 

konumdadır. Sağlık hizmetlerinin çeşitlenmesi, yaşlanan dünya nüfusu, rehabilitasyon imkanları ile özel 

artan cerrahi işlemler, ülke sağlık sistemlerinin yaşadığı sorunlar, insanların kaliteli, düşük maliyetli ve 
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bekleme süresinin kısa olduğu tedavi amaçlı seyahatlere yönelimini arttırmıştır. Bu kapsamda sağlık 

turizmiyle ilgilenen ve en çok tercih edilen ülkeler; Hindistan, Küba, Macaristan, Türkiye, Litvanya, 

İsrail, Ürdün, Tayland, Kosta Rika, Malezya, Güney Afrika, Singapur, Kolombiya ve Filipinler’dir. 

Kitle iletişim araçlarında yaşanan gelişmeler, sigorta firmalarının ve devlet kuruluşlarının yönlendirmesi 

sonucunda insanlar kaliteli ve ekonomik sağlık hizmetleri konusunda daha fazla bilgiye sahip 

olmuşlardır. Bunlara paralel olarak bilinçlenen hastalar, sigorta kuruluşları ve hükümetler sağlık turizmi 

konusunda yeni arayışlar içine girmişlerdir (Aydın, 2012).  

Spa&Wellness turizmi hizmeti veren destinasyonların, tüketicilerine sunduğu benzersiz hizmetleri 

vardır. Bu destinasyonlarda yer alan işletmeler, sağlıklı beslenme, egzersiz/fitness rutinleri, zihin-beden 

uygulamaları, doğa deneyimleri, yoga stüdyoları, spor salonları, sağlıklı gıda mağazaları/pazarları 

açısından fırsatlar oluşturmaktadır. Spa&Wellness hizmeti veren destinasyonları teşvik etmek amacıyla 

ödüller verilmektedir. Bu wellness ödülleri işletmelerin kurumsal sağlık alanında sıkı çalışmasını ve 

sağlıklı bir çevreye olan bağlılığını göstermektedir. 

KAYNAKÇA 

Aydın, O. (2012). Türkiye'de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar 

Dergisi, 14(23), 91-96. 

Global Wellness Insitute. (t.y.). What is Wellness Tourism?. https://globalwellnessinstitute.org/what-is-

wellness/what-is-wellness-tourism/, (Erişim Tarihi: 10.10.2020). 

Gülen, K. G. ve Demirci, S. (2012). Türkiye'de Sağlık Turizmi Sektörü. İstanbul, İstanbul Ticaret Odası Yayınları. 

International SPA Association. (t.y.). Global Best Practices for the Spa Industry. 

https://globalwellnesssummit.com/wp-content/uploads/standards-practices/ispa-best-practices.pdf, (Erişim 

Tarihi: 11.10.2020). 

Liu, I. C. (2012). The Research of Medical Tourism Policy Network in Taiwan. Scientific Research, 2(4), 458-

464. 

Mainil, T., Eijgelaar, E., Klijs, J., Nawjin, J. ve Peeters, P. (2017). Research for TRAN Committe-Health Tourism 

in the EU: A General Investigation. Brussels: European Parliament. Policy Department for Structural and 

Cohesion Policies, 5-144. 

Özbek, D. ve Özbek, T. (2010). Jeotermal Kaynakların Sağlık ve Termal Turizme Entegrasyonu. Dosya Dergisi, 

99-113. 

Sağlık Bakanlığı. (2017). Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170713-3.htm, (Erişim Tarihi: 10.10.2020). 

Smith, M. K. ve Puczko, L. (2009). Health and Wellness Tourism. UK, Butterworth-Heinemann. 

Temizkan, S. P. ve Çiçek, D. (2015). Sağlık Turizmi Kavramı ve Özellikleri. İçinde, Sağlık Turizmi (s. 11-36). 

Ankara, Detay Yayıncılık. 



319 
 

Tontuş, H. Ö. (2015). Sağlık Turizmi Nedir?, http://www.saturk.gov.tr/images/pdf/tyst/02.pdf, (Erişim Tarihi: 

11.10.2020)  

Tütüncü, Ö. (2013). Termal ve Spa Hizmetleri. İçinde, Rekreasyon ve Sağlıklı Yaşam (s. 2-6). Eskişehir: Anadolu 

Üniversitesi Yayınları.  

WHO. (2019). https://www.who.int/, (Erişim Tarihi: 10.10.2020). 

Yalçınkaya, M., Gök Özer, F. ve Yavuz, K. A. (2007). Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi 

Davranışlarının Değerlendirilmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(6), 409-420. 

Yılmaz, C. (2010). Medikal Turizm Araştırması, https://docplayer.biz.tr/743109-T-c-saglik-bakanligi-temel-

saglik-hizmetleri-genel-mudurlugu-saglik-turizmi-birimi.html, (Erişim Tarihi: 10.10.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



320 
 

GASTRONOMİDE EĞİTİM PLANLAMASININ ÖNEMİ: ŞİRKET 

AKADEMİLERİ 

THE IMPORTANCE OF TRAINING PLANNING IN GASTRONOMY: 

CORPORATION ACADEMIES 

Öğr. Gör. Erol TAŞKIN1, Prof. Dr. Murat DOĞDUBAY 2 

Anahtar Kelimeler: Şirket Akademisi, Gastronomi, Eğitim Planlaması. 

1. GİRİŞ  

Birçok işletme gastronomi sektöründe faaliyetlerine devam etmelerine rağmen işletmelerin sayısal 

fazlalığından dolayı rekabet yoğun bir biçimde yaşanabilmektedir. Bu noktada kurumsal yapı önem arz 

etmektedir. Kurumsal yapınızı oluşturan dinamikler de kurumsal yapınız için güvenilirliği gösteren 

unsurlardandır. Bu noktada bu yapıyı rekabet edilebilir şekilde tutmak çeşitli tedbirleri de beraberinde 

getirmektedir. Yapının sağlam bir şekilde kendisini göstermesi çeşitli tehlikeler ve tehdit unsurları 

bağlamında güçlü bir duruş sergilenmesine de yardımcı olabilmektedir.  

Bu noktada işletmeler bu eğitim bağlamında teknik desteği dışarıdan almak yerine kapsamlı bir 

biçimde kurum kültürü içerisinde yoğrulmuş şekilde hedef kitleyle buluşturabilmektedirler. Özellikle 

büyük çaptaki kurumlar çeşitli sırları içerisinde barındırabilen bir yapıda da bulunabilirler. Bu kurumsal 

sırların dışarıya çıkmadan korunması noktasında da bu akademiler söz sahibi olabilmektedirler. 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ  

 Bu çalışmada gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmelerin şirket 

akademilerinden/üniversitelerinden bazı örneklerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 Planlama 

Planlama, en kısa anlamıyla, yarın nerede olacağımıza bugün karar vermek demektir (Mucuk, 2000). 

Farklı bir ifadeye göre ise planlama, işe yön vermek için gereken sıralı bir süreç olup, işi yapacak 

örgütün gerekli değişim için hazırlanmasını sağlamak ve belirsizlikleri önüne geçebilmektir (Kocaoğlu 

ve Gülsüm, 2004). Şirketlerde iki farklı planlama yapılmaktadır. Bunlar; Stratejik Planlama ve 

Operasyonel Planlamadır. Stratejik planlama uzun dönemli gelecekte nasıl bir doğrultu izleneceği 

konusunda ve uygun doğrultuları belirlemek bağlamında bilgileri içerirken. operasyonel planlama ise 

yakın gelecekte nasıl bir hedef takip edileceği konusuna eğilmek ve uygun doğrultuları belirlemek 

demektir. Yukarıdakilerden hareketle stratejik planlar ile operasyon planları uzun ve kısa dönemli 

planlamanın bütünleşmesine benzer biçimde birbiriyle bağlantılı olduğu ifade edilebilir politikalara 

diğeri ise yürütülecek operasyonlara odaklandığı söylenebilir (Betz, 2010). 
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 Gastronomide Eğitimin Önemi 

Yiyecek ve içecek sektörü hiç şüphesiz günümüzün en önemli sektörlerinden birisidir. Bunun sebebi 

en temel ihtiyaçlarımız dan birisi olduğu gerçeğidir. İnsanlar geçmişten günümüze biriktirdikleri kültür 

öğeleri arasında yemekler önemli konulardan birisidir. Eğitim ise her konuda olduğu gibi gastronomi 

alanında önemli hususların başında gelmektedir. Bu alanda formal eğitim veren ilk kurumlar 18 yy. 

sonlarında, aşçılarda diğer mesleklerdeki profesyonellere tanınan saygıyı onların da hak ettiğini 

düşünerek bu amaçla yapılacak şeyleri aramaya başladılar. Bu amaçla mesleki statü için örgün eğitimin 

gerekli olduğunu kabul eden E. Kidder, 1781'de İngiltere'de aşçılar için ilk okulu açtı. 1874 yılında da 

dünya çapında prestijli bir okul olan Londra Aşçılık Okulu ortaya çıktı. Öncü Fransız mutfak okulu, 

École Professionnelle de Cuisine et des Sciences Alimentaires, bundan on yedi yıl sonra açıldı ancak 

kısa ömürlü oldu. 1891-1892 yılları arasında faaliyet gösterdi). Gerçekten başarılı ilk profesyonel aşçılık 

okulu olan Le Cordon Bleu (1895) açıldı ve ondan sonraki yemek pişirme programlarının çoğunun örnek 

aldığı bir okul haline gelmiştir (Allen, 2003).  

Günümüzde devamlı devinim içinde olan bir toplumsal çevrede yaşanmaktadır. Doğal olarak 

gastronomi eğitiminin de bu değişimlere uygun olması gelişmesi göz önünde bulundurulması gereken 

bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda nitelikli iş gücü sağlama noktasında gastronomi 

eğitimi öne çıkmaktadır (Gillespie ve Cuisin, 2001). Gastronominin uygulamada emek yoğun bir 

karakteristiğe sahip olması bu alandaki eğitimin teorik kavramlardan daha fazla pratik eğitimlere sahip 

olması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır (Hegarty, 2011). Bu durumdan kaynaklı bu alanda eğitim 

alanlara teorinin uygulamaya nasıl geçirileceğine ilişkin yöntemler de öğretilmelidir. Eğitimde bu 

şekilde bir yöntem izlendiğinde mezun olanlar sahip oldukları bu bilgileri çalışma hayatında kolaylıkla 

uygulamaya geçirebileceklerdir. (Öney, 2016). 

3. YÖNTEM  

  Bu çalışma bir derleme çalışmasıdır. Çeşitli kaynaklar derlenerek sistematik bir biçimde 

incelenmeye çalışılmıştır. 

Özellikle eğitimin önemini fark eden çeşitli işletmeler çalışanları gün geçtikçe bu kavrama daha fazla 

önem vermektedirler. Bunun çeşitli işletmeler geleneksel eğitim birimlerinin yanına akademik anlamda 

daha gelişmiş eğitim programları tasarlamaktadırlar. Bunun için üniversite/akademi gibi kavramları 

ekleyerek işgücü bağlamında daha etkin uygulamalar gerçekleştirmektedirler. Geleneksel eğitim 

sistemlerinde sadece şirket çalışanları bu eğitimlerden istifade edebilirken şirket 

akademilerinde/üniversitelerinde farklı alanlarda ve adımlarda birlikte iş yapılan tedarikçi, üreticiler 

hatta tüketiciler bile bu eğitimlerden istifade edebilmektedirler. Bunun yanında geleneksel eğitim 

tekniklerinde formal bilgiler genellikle öğretilirken bu tipte eğitim yapan kuruluşlarda şirket kültürü ve 

verisi üzerinden aktif tekniklerin kullanıldığı bir eğitim süreci gerçekleştirilebilmektedir. Bunun yanında 
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sektörün sorunlarına daha doğru eğilecek projeler de geliştirerek bu noktada daha aktif rol 

oynayabilmektedirler (Morin ve Renaud, 2004; Jansink vd., 2005; Uzun ve Üstün, 2017). 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Yiyecek ve İçecek alanında faaliyet gösteren çok fazla kuruluş olmasına karşın bazı kuruluşlar alanda 

yaşanan sorunlara daha hızlı tepki verebilmek amacıyla çeşitli eğitim kuruluşlarıyla bu durumlara çözüm 

aramaktadırlar. Özellikle tedarikçiler birlikte çalışılan yan kuruluşların yanında şirketteki tüm 

personellere hizmet eden bu kurumlar. Sektörden gelen bilgiler sayesinde pratik bir şekilde sorunlara 

çözüm bulabilmektedirler.  

 Hamburger Üniversitesi 

Mc Donald’s şirketi tarafından 1961'de Illinois eyaletinde, McDonalds’ın bodrum katında, 

McDonald's'ın ilk ızgara ustası ve daha sonra 20 yıllık CEO olan Fred Turner tarafından kurulmuştur. 

McDonalds'ın kıdemli liderlerinin %40'ından fazlası Hamburger Üniversitesi diplomasına sahiptir. 

Şikago, Tokyo, Londra, Sidney, Münih, Sao Paulo ve Şangay olmak üzere 7 farklı kampüsü 

bulunmaktadır. (Walter, 2015; The Economist, 2015).  

 Meituan Üniversitesi 

Yemek siparişi sitesi Meituan Dianping, hizmet sektöründeki işçilere ve tüccarlara dijital beceri 

eğitimi sağlamayı amaçlayan ortak bir mesleki eğitim projesi olan "Meituan Üniversitesi” kurulmuştur. 

(Chen, 2019). 

 Ferrero Üniversitesi 

Ferrero Üniversitesi, çevrimiçi bir öğrenme platformudur ve çeşitli önde gelen makalelere, özetlere 

ve yüksek kaliteli sanal eğitim içeriğine erişim sağlamaktadır ve farklı akademilerden oluşmaktadır 

(Ferrero, 2021). 

 Starbucks Akademisi 

2017'de başlatılan Starbucks Global Academy, dünya çapında Starbucks ortakları (çalışanlar), 

müşteriler, topluluk üyeleri ve öğrenciler için Arizona Eyalet Üniversitesi ile ortaklaşa oluşturulmuş, 

dünya çapında öğrenim içeriği sunan ve yüksek kaliteli eğitimin önündeki engelleri ortadan kaldıran, 

küresel olarak erişilebilir bir platformdur (Starbucks Global Academy, 2021). 

 Nestle Akademisi 

150 yıllık geçmişe sahip olan şirket 2011 yılında İrlanda ve İngiltere’de operasyonları bünyesinde 

faaliyette bulunan bu akademiyi kurmuştur. Bünyesinde Lisansüstü araştırmalar sağlanan desteklerden, 

uzmanlık ve normal staj imkânlarına kadar birçok alanda öğrencilerinin kişisel gelişimini 

desteklemektedir (Nestle Academy, 2021). 
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 İGA Coca Cola Enstitüsü 

IGA Coca Cola Enstitüsü, The Coca-Cola Company tarafından desteklenen bir kişisel gelişim 

kuruluşudur. Enstitü, kendisini dünya çapındaki perakendecilere adanmış tam bir öğrenme yönetim 

sistemi hizmeti sağlamaya adamıştır. (IGA Institute, 2021). 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Günümüzde eğitim planlaması gün geçtikçe önem kazanmaktadır. İşletmeler reel gerçekler 

üzerinden eğitimlerini uygulama yoğun biçimde yapmaya özen göstermektedirler. Bu amaçla sektördeki 

akışkan bilgi yapısı sayesinde hem eğitim planlamalarını doğru yapabilmekte hem de ihtiyaç duyduğu 

nitelikteki insan kaynağını yaratma yoluna gitmektedirler. Gastronomi sektörü için uygulama yoğun bir 

yapı söz konusu aşikâr bir durum olduğundan dolayı ve gıda gibi insanlar için hayati derecede önemli 

bir unsur çerçevesinde düşünüldüğünde birçok parametre söz konusu olabilmektedir. Bu noktadan 

hareketle işletmeler çeşitli başlıklar altında eğitim kurumları kurmakta ve ihtisaslaşmayı teşvik 

etmektedirler. 

Birçok konuda olduğu gibi eğitim konusunda da rekabet söz konusudur. İyi yönetim yetenekleri ve 

çalışan takımlarının yetkinliklerini iyileştirmek adına eksik görülen alanlar belirlenerek kurum, rekabet 

avantajını yakalamak için çaba sarf etmektedir. Bunun bir sonucu olarak da kurum bünyesindeki kurum 

kültürü çerçevesinde bilgi aktarımı yapılarak dışardan gelenlerde görülebilecek uyum sorunları en aza 

indirilmektedir. Bu da işletmeler için hem oryantasyon süreçlerini düşürmek hem de adaptasyon 

bağlamında verimli bir yapı elde edilmesine vesile olmaktadır.  

Gastronomi sektöründeki bazı kuruluşlar sayısal büyüklük ve zincir yapıda da olabilmekteler bu da 

eğitim süreçlerinde çeşitli sorunlar yaratabilmektedir. Şirket akademileri bu tipte yapılanmaya sahip 

işletmelerde kurumsal kimlik öğelerini aktarmada da bir rol üstlenebilmektedir. 
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