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KIRSAL TURİZMİN GELİŞİMİ KONUSUNDA YEREL HALKIN 

ALGILARI: FETHİYE YÖRESİ ÖRNEĞİ 

Hüseyin ÇEKEN1, Metin UÇAR2, Taner DALGIN3 

Özet 

Araştırmanın Amacı: Kırsal turizm üzerine yapılan bu araştırmada, Fethiye yöresinde yaşayan yerel halkın 

kırsal turizmin ekonomik ve sosyo-kültürel etkileriyle ilgili farkındalığının tespit edilmesi ve yerel halkın 

kırsal turizm aktivitelerinde yer almaya ne derece istekli ve hazır olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem: Araştırmada veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmıştır.  

Bulgular ve Sonuçlar: Yerel halkla yapılan mülakatlarda aktif olarak turizmde çalışan ya da yöredeki 

turizm faaliyetlerinin farkında olan yerel halkın, kırsal turizme sıcak baktığı, ancak kendine ait yaşam 

alanlarında gerçekleştirme konusunda çekimser kaldığı gözlemlenmiştir. Yerel halk, kırsal turizmin kırsal 

bölgelerdeki istihdam sorununa çözüm bularak, kırdan kente göçü azalttığının bilincindedir. Çalışmada kırsal 

turizmle ilgili benzer birçok konuda yerel halkın görüşleri özetlenmiştir. Bu çalışmadan hareketle, hükümet 

veya ilgili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek, yerel halkın turizm faaliyetlerine katılmasına olanak 

sağlayacak ve kırsal turizm hakkında onları bilgilendirecek projelerin yörede kırsal turizmin gelişimini 

şekillendireceği düşünülmektedir.    

Anahtar Kelimeler: Kırsal turizm, Kırsal kalkınma, Fethiye  

Jel Kodu: R11, Q01 

Abstract 

Purpose of Study: The aims of this research are; determininig local community’s (in Fethiye area) 

awareness about effects of rural tourism and examining the applicability of rural tourism in this area by 

identifying how much people are eager and ready to take a part in rural tourism activities.  

Method: In this research semi-structured interview method was used as data gathering method.  

Findings and Results: In ınterviews that were done with locals it was seen that locals who work in tourism 

actively or were aware of the tourism activities in the area leaned toward to rural tourism but they were 

abstaining in running it in their living areas. Locals were aware that rural tourism solved the employment 

problem in rural areas and it diminished immigration from rural into urban. This study review of locals’ 

opinions on some subject about rural tourism. At this point, various projects to enable locals to join rural 

                                                                 
1 Yrd. Doç. , Muğla Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 
E-mail: huseyin_ceken2001@yahoo.com  
2 Bilim Uzmanı , Muğla Üniversitesi 
E-mail: metinfly@gmail.com   
3 Öğr. Gör. , Muğla Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksekokulu 
E-mail: tanerdalgin@yahoo.com  



 

Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal of Tourism And Research 

 

Cilt / Volume: 1 Yıl / Year: 2012 
Sayı / Number: 1  

 

 

5 
 

  

tourism more actively and to raise locals awareness about rural tourism should be carried out by goverment 

or/and related organisations. Subsequent works may be important to shape devolopment of rural tourism in 

Fethiye. 

Key Words: Rural Devolopment, Rural Tourism, Fethiye 

Jel Code: R11, Q01 

1. GİRİŞ  

 Ülkeler için önemli bir gelir kaynağı olan turizm sektörü, uluslararası ticaretin gelişmesine 

ve insanların yaşam standartlarının yükselmesine paralel olarak seyahat etme eğiliminin artması 

sebebiyle önemli gelişmeler kaydetmiştir. Turizm sektörünün, özellikle tarihi zenginlikleri ve doğal 

güzellikleri fazla olan ülkelerin kalkınmasında son derece önemli bir lokomotif görevi vardır. 

Kalkınmadaki önemli rolü sebebiyle, ülkeler kendilerine has turistik cazibeleriyle, turistleri 

etkileme ve daha fazla turizm geliri elde etme yarışı içindedir. Bu noktada önemli olan konu, 

ülkelerin sahip olduğu turistik değerlerden en uygun biçimde faydalanabilmesidir. Bu bağlamda tek 

bir turizm türüne (deniz-kum-güneş vb.) bağlı kalmadan farklı türlerin harmanlanıp bir arada 

yapıldığı veya bilinenin-alışılmışın dışında olan turizm türlerinin öne çıkarılması ülkelere bu yarışta 

önemli avantajlar sağlayacaktır. Turizme katılan ziyaretçilerin olağandan farklı bir deneyim 

yaşamak, yeni şeyler keşfetmek, farklı olanı görmek yönündeki istekleri alternatif turizm türlerine 

verilen önemi artırmaktadır.  

İnsanların kentsel hayat tarzından bunalmaları, onları en azından tatil sürelerini kırsal 

bölgelerde kırsal hayat tarzını yaşantılayarak geçirmeye yöneltmektedir. Günümüzde turizm 

talebine bağlı olarak hızla gelişen kırsal turizm; kalabalık turizm merkezlerinden kaçmak, kırsal 

alanlardaki tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri görerek dinlenmek isteyen turistler için yeni bir 

fırsat yarattığı gibi, aynı zamanda kırsal yörelerdeki ekonomik yapıyı güçlendirmek için yeni bir 

strateji olarak ortaya çıkmaktadır.  

Kırsal turizm üzerine yapılan bu araştırmada, kitle turizm yapılanmasının fazla olmaması, 

turizmin yanında tarımın ticari amaçlı yapılması, bozulmamış kırsal alanlara sahip olması, tarım ve 

turizmin birleştirilerek yapıldığı kırsal turizm potansiyelinin yüksek olması gibi sebeplerle 

örneklem olarak Fethiye yöresi tercih edilmiştir. Bu çalışmada Fethiye yöresinde yaşayan halkın ve 

yerel işletmelerin kırsal turizmin ekonomik ve sosyo-kültürel etkileriyle ilgili farkındalığının tespit 

edilmesi ve Fethiye’de planlı bir kırsal turizm yapılanma sürecinin gerekliliğinin belirtilmesi 

amaçlanmıştır. Diğer bir ifadeyle, yöre halkının kırsal turizm faaliyetleri içinde yer almaya ne 

düzeyde istekli ve hazır olduğunu belirleyerek kırsal turizmin yörede uygulanabilirliğini araştırmak, 

çalışmanın odaklandığı temel noktadır. 
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2. BİR ALTERNATİF TURİZM TÜRÜ OLARAK KIRSAL TURİZM  

 

Turizm arz potansiyelinin yüksek olduğu, yıpranmamış doğal, tarihi ve sosyo-kültürel 

çekiciliklere sahip ülkeler, kaynaklarını planlı ve koruma-kullanma ilkelerine bağlı kalarak 

kullanmaya daha fazla önem göstermekte ve turizmde ürün çeşitliliğini sağlayacak alternatif turizm 

aktivitelerine yönelmektedirler (Çeken vd., 2007). Özellikle monoton çalışma ortamından kaçış isteği 

ve artan boş zaman kentsel hayatın sıkıcılığından ve stresinden bunalan insanları içinde bulundukları 

yaşam tarzlarından uzaklaşmaya yönlendirmiştir (Yu, 1999). Standartlaştırılmış hayat tarzlarının 

geçici bir alternatifi olarak insanların bu ihtiyaçlarına hitap eden en önemli turizm türlerinden birisi 

olan kırsal turizm günümüzde daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştır. 

Kırsal turizme yönelik ilk tur pogramları 19. yüzyılda İngiltere’de doğaya dönüşün 

yaşanması ile başlamış ve daha sonra bu turizm türü Avrupa’nın sanayileşmiş ülkelerine yayılmaya 

başlamıştır. Bu olgunun hızlı bir şekilde yayılmasında başta şehirlerde yaşayanların sosyo-

ekonomik durumunun yükselmesi, büyük şehirlerdeki hayat tıkanıklığı, hava kirliliği, gürültü ve 

stresten kaçmak etkili olmuş ve bir çıkış yolu olarak kırlarda dinlenmeye karşı bir ilgi oluşmuştur 

(Halbway ve Taylor, 2006). Euro Barometer (1998) araştırma raporu, her yıl Avrupa tatilcilerinin 

%23’nün kırsal alanları, destinasyon olarak seçtiklerini göstermektedir. Kırsal alanlar, turistlere 

etnik ve coğrafi karakterinden, tarihinden, farklı kültüründen ve kırsal doğasından kaynaklanan 

gizemli bir çekicilik sunmaktadır. Kırsal turizm dünyanın en hızlı büyüyen turizm endüstrisinin 

gelişen bir alanıdır (Heneghan, 2002). 

Kırsal turizmi daha net anlamak açısından kırsal turizmin gerçekleştirilmesinde kullanılan 

temel alan olarak nitelendirilen kırsal alan kavramın net şekilde tanımlanması gerekir. Ancak, kırsal 

alanların ihtiva ettiği sosyo-kültürel, demografik, ekonomik, çevresel ve mekânsal özelliklerin, 

çağın değişen koşullarıyla birlikte yeni anlamlar kazanması, kesin bir kırsal alan tanımı yapılmasını 

güçleştirmektedir (Çeken vd., 2007). DPT Dokuzuncu Kalkınma Planı Kırsal Kalkınma Raporu’nda 

kırsal alan; yaşam ve ekonomik faaliyetlerin, önemli ölçüde doğal kaynakların kullanımı ve 

değerlendirilmesine bağlı olduğu, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişme süreçlerinin yavaş 

ilerlediği, geleneksel değerlerin hayatın şekillenmesinde etkili olduğu, yüz yüze ilişkilerin önemini 

koruduğu, teknolojik gelişmelerin yaşama ve üretime yansımasının daha uzun bir zaman aldığı, 

sosyo-ekonomik nitelikleriyle kentsel alanlar dışında kalan mekânlardır (DPT, 2000). Dünyada 

kırsal alanı nitelemek için nüfus yoğunluğu ve yerleşme hacmi, alan kullanımı; kırsal alan ve orman 

kullanımında hâkimiyet ve geleneksel sosyal yapı gibi üç temel ölçüt göz önüne alınmaktadır 

(OECD, 1994). Kırsal alanı turizm açısından değerlendirdiğimizde; “deniz turizmi merkezleri 
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dışında kalan, kentsel yerleşimlerden uzak, kırsala özgü doğal ve kültürel hayatın korunduğu, 

oldukça tenha ve kırsal hayatla ilgili çeşitli aktivitelerin gerçekleştirildiği yerler” olarak 

tanımlayabiliriz. Kırsal alanlarda ekonomi tarıma dayalı olduğu için, yüz yüze ilişkilerin yaygın 

olduğu, işbölümü ve uzmanlaşmanın fazla gelişmediği ve toplu yaşam tarzının egemen olduğu 

gözlenmektedir (Çeken vd., 2007). Bu hayat tarzı özellikleri, kentsel hayat içinde bunalan, büyük 

şehir melankolisini yaşayan insanların eksikliğini çektiği en önemli unsurlardır. Geçmişte kırsal 

alanlara, çoğunlukla rekreasyon amaçlı günübirlik veya akraba, tanıdık ziyaretleri için giden kent 

insanları, bugün özellikle kırsal yaşam biçiminin çekiciliği, stres ve baskı yaratacak sınırlamaların 

ve zorunlulukların olmayışı, kişilerin kendilerini özgür hissetmelerini sağlayacak olanakların varlığı 

sebebiyle daha uzun dönemli tatillerini geçirmek amacıyla kırsal alanları tercih etmektedir (Soykan, 

1999). Kırsal alanların kullanımı ile ilgili bu değişim, kırsal turizm kavramını şekillendiren temel 

etkendir. 

 Kırsal turizm, günümüzde tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yörelerde tarım faaliyetlerinin 

yanı sıra turizm sektörüne bağlı olarak gelişen yeni bir turizm çeşidi olarak ifade edilebilir. Yeşil 

turizm, çiftlik turizmi, köy turizmi, yayla turizmi, tarım turizmi gibi adlar alan kırsal turizm bir 

yandan turistlerin mekan içinde yoğunlaşmasından doğan ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunların 

çözümünde, öte yandan turizmi geleneksel kıyı turizminin egemenliğinden kurtarmak, kırsal 

yörelerin dinlendirici atmosferinden yararlanmaya olanak sağlamak ve gelir düzeyi diğer sektörlere 

göre düşük olan tarım üreticisine ek bir gelir sağlamak açısından büyük önem arz eden bir turizm 

çeşidi olarak gelişmektedir (Olalı ve Timur, 1988). 

Kırsal turizm açıklamaya çalışan tanımlar kendi aralarında farklılık göstermektedir. Zamanla 

daha fazla ilgi gören ve geliştirilmeye müsait olan kırsal turizm için yapılan tanımlardan birkaçı 

şöyledir: 

Avrupa Birliği tarafından yapılan çalışmalarda kırsal turizm “tarımsal ya da yerel değerlerle 

iç içe bulunarak hoşça zaman geçirmek amacında olan turistlere, beklentileri doğrultusunda 

konaklama, yiyecek, içecek ve diğer hizmetleri veren küçük ölçekli işletmelerin yer aldığı küçük 

yerleşimlerde gerçekleştirilen faaliyetler bütünü” olarak tanımlanmaktadır (EC, 1999: 151). 

Soykan (1999: 68) tarafından yapılan tanımda ise kırsal turizm, “kişilerin doğal ortamlarda 

dinlenmek ve değişik kültürlerle bir arada olmak amacıyla bir kırsal yerleşmeye gidip, orada 

konaklamaları ve o yöreye özgü etkinlikleri izlemeleri ya da katılmalarıyla gerçekleşen bir turizm 

türü” olarak tanımlanmıştır.  

Tanımlara bakıldığında bazı tanımların kırsal turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği yerlerin 

özellikleri üzerine odaklandığı, bazılarının ise turistlerin farklı bir turizm faaliyeti beklentilerini 
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vurguladığı görülmektedir (Uçar vd., 2010). Kırsal alanlarda ortaya çıkan bir turizm çeşidi olarak 

kırsal turizm çok yönlü ve kompleks bir aktivitedir. Kırsal turizm kapsamına dahil edilebilecek 

aktivitelerin çeşitliliği, kırsal turizmin kapsamının belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Doğa tatilleri, 

alışveriş, kayak, atlı doğa gezileri, macera, rafting, yürüyüş, tırmanış, termal turizm, avcılık, 

balıkçılık, sanat, tarih ve etnik yapıyla ilgili faaliyetler kırsal turizmin kapsamına dahil edilebilecek 

yada onunla bütünleştirilebilecek aktivitelerdir (Bramwell and Lane, 1994; Soykan, 2006). Temel 

olarak kırsal alan kapsamında değerlendirilen bölgelerde gerçekleştirilen turizm faaliyetlerinin 

kırsal turizm faaliyeti olarak değerlendirilmesi doğru olacaktır.  

Kırsal turizme konu olan insan grupları bu ürünün arzında rol alan ve talep tarafını oluşturan 

insanlar olarak iki grupta sınıflandırılabilir. Kırsal turizmde mevcut ürünü müşteriye arz edenler, 

kırsal bölgelerde yaşayan insanların kendisidir. Bir seyahat acentesi aracılığıyla kırsal bölgeye gelen 

turist, o bölgede yaşayan insanlarla iletişim kurarak turizm faaliyetini gerçekleştirir. Kırsal yöre 

insanı, kırsal turizm ürününün üreticisi olmakla birlikte aynı zamanda kültürel açıdan bu ürünün bir 

parçası durumundadır. Kırsal turizmin talep yönünü ise kentte yaşayan emekli, orta ve yüksek gelir 

grubunda yer alan kırsal turizmin kapsamına giren faaliyetlere ilgi duyan insanlar oluşturmaktadır. 

Bu insanların kırsal turizmden genel beklentisi, günlük hayatlarının uzağında, alternatif bir hayat 

tarzını geçici bir süreliğine yaşamak ve gözlemlemektir.  

Kırsal turizm sadece köy gezileri, çiftlik gezileri ya da bu tip faaliyetlerden meydana 

gelmez. Aynı zamanda yöresel yemeklerin, el sanatlarının, gelenek ve göreneklerin yaşatılmasını 

sağlamak, tanıtmak için yapılan faaliyetler de kırsal turizm içerisinde karşımıza çıkmaktadır. Bu 

turizm türünde önemli olan, doğal dokunun ve kültürel yapının bozulmadan yerli ve yabancı turiste 

sunulmasıdır. Diğer bir konu ise yerli ve yabancı turistin doğal doku içerisindeki aktivitelere 

yaşantıya zarar vermeden katılımının sağlanmasıdır. Kırsal alanları turistik faaliyetlere açarken, bu 

bölgelerin taşıma kapasitelerine uygun bir yapılanmanın tercih edilmesi ve koruma kullanma 

ilkelerine uygun hareket edilmesi oldukça önemlidir. Büyük kitlelerin plansız şekilde, kırsal 

değerleri çok fazla gözetmeksizin, kırsal turizme yönlendirilmesi, kırsal turizmin genel felsefesine 

aykırıdır. Bu nedenle kırsal kaynakları en az yıpratacak ve kırsal kültürü en az asimile edecek 

kapasitelerde kırsal turizm faaliyetlerin yürütülmesi gerekir.   

Bir bölgedeki kırsal turizm alanındaki potansiyel gelişmeler iç dinamiklerden çok, uzun 

vadeli planların yönlendirmesine ihtiyaç duyan bir nitelik taşır. Kırsal turizmin bu özelliği turizmde 

hızlı değişen eğilimlere tezat oluşturmaktadır. Kırsal turizmin bu genel eğilimlere uyması, kapasite 

sınırlılıkları ve genel sürdürülebilir turizm ilkeleri açısından mümkün ve uygun değildir. Yine de, 

genel turizmin gelişimini olumlu etkileyen ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, 
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insanların daha fazla harcanabilir zamana ve gelire sahip olması gibi etkenlerin, kırsal turizmin 

gelişimine de doğrudan ve dolaylı etkileri mevcuttur. Fakat, kırsal turizmde hassas bir planlama ve 

yönetim desteği, bu turizm türünde gelişmelerin sağlanabilmesi için bir zorunluluk olarak karşımıza 

çıkmaktadır (OECD, 1994).  

 

3. KIRSAL TURİZMİN KIRSAL KALKINMA AÇISINDAN ÖNEMİ 

 

Kalkınma, genel olarak bir ülkenin milli gelir düzeyinde meydana gelen sürekli artışa bağlı 

olarak ekonomik, sosyal ve siyasal yapısında meydana gelen değişimleri içeren bir süreç olarak 

nitelendirilmektedir (Clark, 1996). Daha kapsamlı bir tanımda ise kalkınma; bir ülkenin ekonomik, 

toplumsal, siyasal yapılarının değişerek insan yaşamının maddi ve manevi alanda ilerlemesi ve 

giderek toplumun refahının artmasıdır (Gülçubuk, 1997). Kalkınma kavramının kapsamı içinde 

değerlendirilen ekonomik ve sosyal değişimler zamanla karşıtlık olgusunu (kır-kent, tarım-sanayi) 

tetikleyerek genel kalkınmanın yanı sıra köy kalkınmasını daha genel bir ifadeyle kırsal kalkınmayı 

gündeme getirmiştir.  

Kırsal kalkınma; kırsal alanlardaki yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik, kırsaldaki 

nüfusun kent alanlarındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik nimetlerden, göç olgusunu 

yaşamalarına gerek olmaksızın, bulundukları yerde faydalanmalarını sağlayan ekonomik ve sosyal 

politikalar bütünüdür (Cengiz ve Çelem, 2003). Birleşmiş Milletler örgütüne göre ise kırsal 

kalkınma, küçük toplulukların içinde bulundukları ekonomik ve sosyal koşulları iyileştirmek amacı 

ile giriştikleri çabaların birleştirilmesi, bu toplulukların ulusal bütünle kaynaştırılması ve ulusal 

kalkınma çabalarına gerekli katkıda bulunmalarının sağlanması süreci olarak tanımlanmaktadır 

(Akça vd., 2001).  

Kırsal turizmin kırsal kalkınmaya etkisi daha çok yöredeki tarihi, doğal, kültürel yapı, deniz 

etkisi, kıyı yapısı ve tarımsal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasıyla orantılıdır. Günümüzde 

kırsal turizme dayalı kalkınma, kırsal girişimcilerin varlığıyla birlikte daha iyi çalışmakta ve kırsal 

alanlarda tarımla geçinen insanlara ikincil bir gelir kaynağı sağlamaktadır (Soykan, 2002). Kırsal 

turizm kırsal bölgelerde tarım dışı çeşitlendirmenin önemli bir aracıdır. Kırsal alanlardaki doğal ve 

kültürel varlıkların zenginliği ve çeşitliliği turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi 

açısından önemli bir potansiyel arz etmektedir (Çeken vd., 2007). Kırsal turizmin kırsal bölgelerin 

kalkınması üzerindeki çeşitli etkileri şöyle sıralanabilir (Soykan, 2006: 73; Çeken vd., 2007): 
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 Kırsal turizm kırsal alanlarda yeni iş alanları yaratarak, genel ve bölgesel istihdama doğrudan ve 

dolaylı olarak katkı sağlar. 

 Yörede turizmin gelişmesine paralel olarak bölgede gelirlerin artması, tarım sektöründe üretim 

kapasitesinin artmasına, standardizasyon sağlanmasına ve kaliteli ürünün gerçek fiyatını 

bulmasına katkı sağlar. 

 Tarım ekonomisinin yaygın olduğu bölgelerde turizmin gelişmesi, tarımla geçinenlerin refah 

düzeyinin artmasını dolayısıyla, gelire bağlı olarak yoksulluğun azalmasını sağlar. 

 Kırsal turizm kırsal alanlarda, iletişim, ulaştırma v.b. altyapı olanaklarının gelişmesini 

beraberinde getirir. 

 Kırsal turizm kültürel zenginlik oluşturan ağaç işleri, halı, kilim, el işlemeleri, süs malzemeleri 

gibi geleneksel zanaatlara ve el sanatlarına daha fazla önem verilmesini ve bunların bir gelir 

kaynağına dönüşmesini sağlar. 

 Kırsal turizm tarihsel yapılara (eski kiliseler, şatolar, çiftlik binaları, evler) çeşitli işlevler 

kazandırılmasını (müze, el sanatları merkezi, konaklama evi, vb.) sağlar. 

 Kırsal turizm gelir kazandırıcı özelliği yörenin sahip olduğu turistik arz değerlerinin 

korunmasına olumlu katkı sağlar. 

 Kırsal turizm sanat, folklor, festival, tiyatro gibi aktivitelerin kalitesinin yükselmesine olanak 

sağlar. Faaliyetleri destekler ve bunların sürdürülmesi için kaynak yaratır.  

 Kırsal turizm kırsal alanda kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki 

işbirliğini teşvik eder. 

 Kırsal turizm, yerel girişimlerin kurumsallaşmasını sağlar. 

 Kırsal turizm, yerelin, yerel kültürün, yerel ürün ve hizmetlerin tanıtımını, yerel kaynakların 

faydaya dönüştürülmesini sağlar. 

 Kırsal alanlarda turizme bağlı olarak aile pansiyonculuğunun gelişmesi ile birlikte yöre halkının 

ve turistlerin kültür yapısında ve yaşam tarzında çift yönlü bir etkileşim olmaktadır. İki taraf 

arasında oluşan dostluğa bağlı olarak ortaya çıkan giyim kuşam, yemek kültürü, gelenek 

görenekler gibi kültürel bileşenlerin alışverişi sonucunda yerel kültürel yapı zenginleşebilmekte 

ya da dejanerasyona uğrayabilmektedir.  

 Kırsal alanlarda turizmin gelişmesi aynı zamanda sağlık hizmetlerinin de gelişmesini olumlu 

yönde etkilemektedir.  
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Kırsal turizm, hem kırsal yerleşmelerle iç içe olan, hem de doğal kaynaklara dayalı bir 

turizm türüdür. Kırsal turizm; hem doğanın hem de yerel kültürün korunmasını ilke olarak 

benimsediği gibi, kırsal kalkınmaya katkıda bulunma, yerel halka ek gelir sağlama, iç göçü önleme 

ve kültürel mirasın yaşatılmasına destek verme özelliklerine sahiptir (Çeltek, 2004). Bölgelerarası 

gelişmişlik farkı ve yoksulluğun çok olduğu ülkelerde, kırsal turizm arz potansiyelinin etkin bir 

şekilde kullanılmasıyla bu sorunların giderilmesine destek verilmektedir. Özellikle tarımsal 

faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde çiftçilerin asıl uğraşı olan tarımı terk etmeden, yörenin sahip 

olduğu doğal, sosyo-kültürel ve tarihsel değerleri, turizm amaçlı kullanarak kendilerine bir ek gelir 

sağlamak ve refah düzeylerini yükseltmek kırsal turizmle mümkündür (Çeken vd., 2007). 

 

4. FETHİYE’NİN KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ  

 

Fethiye, Ege Bölgesi’ndeki Muğla iline bağlı bir ilçe olmakla birlikte, Akdeniz Bölgesi’nin 

sınırları içinde kalır ve bu bölgenin en batısındaki ilçelerden biridir. Fethiye ilçesinin ekonomisi 

temelde iki ana sektöre dayanmaktadır. Bunlar sırasıyla turizm (hizmetler sektörü), tarım ve 

hayvancılık sektörüdür. Fethiye ilçesi hem yabancı turistler hem de yerli turistler tarafından ilgi 

gören bir destinasyondur. Fethiye, doğal güzellikleri yanında birçok ören yeri ile tarihi dokunun 

birleştiği önemli bir turizm merkezidir. Birçok turizm türü, ilçede gelişmiştir ya da gelişme 

potansiyeline sahiptir. Fethiye doğal varlıklarıyla ideal bir çekim merkezidir. 166.100 hektar orman 

alanı ile doğal çekiciliklerin korunduğu bir ilçedir. Diğer destinasyonlara göre turizme tam bağımlı 

olmaması yerel halkın turizmin yanı sıra kendi işleri ile (seracılık, tarım, hayvancılık) de 

uğraşmalarına olanak sağlamaktadır. Fethiye’nin bu yönü pek çok destinasyonda sıklıkla görülen 

turizm türlerinden farklı turizm türlerinin uygulabilmesine imkan vermektedir (www.fethiye.gov.tr, 

2010). 

4.1. Araştırmanın Önemi ve Amacı  

 

Türkiye’nin sahip olduğu doğal ve kültürel değerler, kitle turizminin temel temsilcisi 

durumundaki kıyı turizmi için büyük bir çekicilik oluştururken, aynı zamanda kırsal turizmin de 

gerçekleştirilmesi için büyük bir potansiyel arz etmektedir. Özellikle turizm sektörünü kalkınmada 

sürükleyici bir güç olarak kullanan gelişmekte olan ülkeler, birtakım ekonomik sebeplerden dolayı 

turizm faaliyetlerinden maksimum faydayı sağlamak zorundadır. Fakat kısa zamanda hızlı tüketim 
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esasına dayanan kitle turizmi faaliyetleri, bu ülkelerin turistik değerlerini pek de verimli kullanma 

fırsatı vermemekte, az bir ekonomik katma değere karşılık, bu kaynakların hızla tahrip edilmesi 

sonucunu doğurmaktadır. Turistik kaynaklarını en verimli kullanmayı amaçlayan Türkiye’nin de 

dahil olduğu bu tür ülkelerde, istihdama, tarımsal alanların ve nüfusun korunmasına, planlı 

kentleşmeye, kültürel ve doğal değerlerin daha sürdürülebilir kullanılmasına olanak veren kırsal 

turizme önem ve öncelik verilmesinin gereği ortadadır (Clarke vd., 2001). 

Fethiye ilçesi (Muğla), çevresindeki diğer turistik destinasyonlara oranla kırsal değerlerini 

daha iyi korumuş bir yöredir. Kırsal turizm yapılanmasına uygun niteliği Fethiye yöresinin 

araştırma alanı olarak seçilmesinde önemli rol oynamıştır. Arştırmaya başlamadan önce kırsal 

turizm alanında yapılan literatür taraması sonucunda Fethiye ilçesinde kırsal turizm potansiyeli 

hakkında yapılmış çalışmaya rastlanmaması Fethiye’nin araştırma alanı olarak seçilmesinin bir 

başka sebebidir. Bu kapsamda araştırmanın amacı, Fethiye yöresinde yaşayan halkın ve yerel 

işletmelerin kırsal turizmle ilgili tepkilerini tespit etmek ve Fethiye’de planlı bir kırsal turizm 

yapılanma sürecinin gerekliliğini vurgulamaktır. Başka bir ifadeyle, yöre halkının kırsal turizm 

faaliyetleri içinde yer almaya ne düzeyde istekli ve hazır olduğunu belirleyerek kırsal turizmin 

yörede uygulanabilirliğini araştırmak, çalışmanın odaklandığı temel noktadır. Katılımcılardan elde 

edilecek bulguların, yörede kırsal turizm faaliyetlerini destekleyen unsurları ya da kırsal turizmle 

ilgili bazı çekinceleri ortaya koyacağına inanılmaktadır.  

 

4.2. Araştırmanın Yöntemi 

 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. 

Bu tekniğin kullanılmasının sebebi elde edilmek istenen verilerin ölçekli sorularla elde edilmesinin 

mümkün olmamasıdır. Önceden hazırlanmış görüşme taslağına bağlı olarak sürdürülen yarı 

yapılandırılmış mülakat tekniği araştırmacıya daha sistematik ve karşılaştırılabilir bilgi elde 

edebilme olanağı sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2004). Ayrıca veri kaynağı durumundaki 

kişilerin çeşitli kavramlar hakkında bilgilendirilmesi zorunluluğu, mülakat tekniğinin kullanılmasını 

gerektirmiştir.  

Fethiye ilçesi kırsal halkı ve burada kırsal turizm faaliyetleri gerçekleştiren işletmeler 

araştırma verilerinin elde edildiği örneklem grubudur. Mülakat kapsamında sorulacak olan sorular 

yerel halka ve kırsal turizmle ilgilenen işletmelere sorulacak sorular olmak üzere iki gruba 

ayrılmıştır. Bu soruların oluşturulması aşamasında kırsal turizmle ilgili literatürden yararlanılmış ve 
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bu alanda uzmanlığa sahip kişilerin görüşleri alınmıştır. Mülakat kapsamındaki soruların 

anlaşılabilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla sorular Muğla’da yerel halktan üç kişiyle paylaşılmış 

ve onların önerilerinden yararlanılarak bazı sorularda anlatım bakımından değişiklik yapılmıştır. 

Özellikle yerel halka sorulan sorulardan birkaçında katılımcılara bazı kavramların açıklanması 

gerekmiştir. Tarımsal ürün ve kırsal turizmin kapsamı hakkında bilgiler mülakatın daha sağlıklı 

sonuçlara ulaşması için yerel halka verilen bilgilerdir.  

Örnekleme sürecinde Fethiye’de kırsal turizmle uğraşan işletmelerin olup olmadığı bir ön 

araştırma ile belirlenmiş,  üç işletmenin kırsal turizmle ilgili hizmet verdiği tespit edilmiştir. Bu 

işletmelerden biri olan Yanıklar köyündeki Pastoral Vadi’ye gidilerek, işletmenin sahibine konu ile 

ilgili sorular yöneltilmiştir. Bu görüşme sırasında konuşmalar kaydedilmiştir. İşletme sahibinden 

edindiğimiz bilgiye göre ön araştırmamızda belirlediğimiz Yakabağ köyünde bulunan kırsal turizm 

işletmesinin faaliyetlerine son verdiği öğrenilmiştir. İkinci olarak Yakabağ köyünde faaliyet 

gösteren George House isimli işletmenin sahibi ile görüşülmüştür. Son olarak Yanıklar köyünde 

bulunan Yonca Lodge Otel’e gidilerek işletmecisi ile görüşülmüştür. 

Yerel halkla mülakat aşamasında Fethiye’nin kırsalında yaşayan kişiler rastlantısal 

örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Toplam onüç kişiyle görüşme yapılmış, ancak beş kişiden 

araştırmaya katkı sağlayacak veriler elde edilemediği için sadece sekiz kişiden toplanan veriler 

değerlendirilmeye alınmıştır. Yerel halk arasından zamanlarının olmadığı gerekçesiyle mülakatı 

kabul etmeyenler olmuştur.  İşletmelerle ilgili katılımcılarla birlikte toplam onbir kişiyle mülakat 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan elde edilen bulgular, Fethiye’de yaşayan yerel halkın 

görüşlerini yansıtmaya yetecek niteliktedir. Fethiye’nin kırsal kesiminde yerel halk ve işletmecilerle 

iletişime geçerek verilerin toplanması 10-14 Haziran 2009 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

 

4.3. Araştırma Bulguları 

 

Mülakatın ilk bölümünde katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular 

yöneltilmiştir. Bu kapsamda elde edilen bilgiler aşağıdaki Tablo 1’de özetlenmiştir. Katılımcıların 

cinsiyet ve yaş olarak dengeli bir dağılım oluşturduğu görülmektedir.  
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Katılımcı Yaş Cinsiyet Eğitim Meslek 

X 39 BAY Lise 8 Yıllık Bakkal İşletmecisi ve Çiftçi 

Y 30 BAYAN İlköğretim 3 yıldır Pastoral Vadi’de çalışmakta 

Z 53 BAY İlköğretim Oto elektrikcisi ve çiftçi 

L 55 BAYAN İlköğretim Ev Hanımı ve besici 

M 30 BAY Lise Aşçı ve çiftçi 

N 55 BAY İlköğretim Köy Muhtarı 

F 73 BAY İlköğretim Çiftçi 

B 40 BAYAN İlköğretim Ev Hanımı 

Q 27 BAY Lisans Yonca Lodge Otel işletmecisi 

W 61 BAY Lisans Pastoral Vadi işletmecisi 

G 35 BAY  Lise George House İşletmecisi 

 

4.3.1. Yerel Halka Ait Bulgular  

Mülakata başlanmadan önce katılımcıların turizmle ilgili olup olmadıklarını anlamak 

amacıyla yaptıkları iş hakkında bilgi istenmiştir. Bu sorunun sorulmasındaki amaç kırsal alandaki 

geleneksel işlerde çalışan kişi sayısı ile turizm sektöründe çalışan kişi sayısı arasında bir denge 

kurmaktır. Araştırmada sadece turizmle ilgili kişilerin görüşlerine yer verilmesinin araştırmanın 

objektifliğini olumsuz etkileyeceği düşünülmüştür.  

Katılımcılardan X Bey otelde ve restoranlarda garson olarak çalışmıştır. Y Hanım da otelde 

kat görevlisi olarak çalışmıştır. M Bey otelde personel aşçılığı yapmıştır. B hanım ev hanımı olup, 

Faralya Köyü’nde aynı zamanda küçük bir bakkal işletmektedir. N Bey hem muhtar hem de 

restoran işletmecisidir. F Bey,  Z Bey ve L Hanım ise turizmle ilgili bir işte çalışmamaktadır. 

Sadece yörede yaşamaları sonucu turizm hakkında bilgileri mevcuttur. 

Katılımcılara ilk olarak “Turistlerin Fethiye’ye neden geldiklerini düşünüyorsunuz?” 

sorusu sorulmuştur. Genel olarak katılımcıların cevapları; “Fethiye ikliminin güzel olması” 

noktasında yoğunlaşmaktadır. X Bey buna ek olarak yabancıların kendi ülkelerine göre bu yöreyi 

daha ucuz buldukları ve burada taze sebze meyve tüketme imkânına sahip oldukları için Fethiye’yi 

tercih ettiklerini belirtmiştir.   
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“Fethiye’de konaklama tesisleri sizce yeterlimidir?” ve “Yerli turistler mi yoksa 

yabancı turistler mi yöreyi daha çok tercih ediyor?” sorularına verilen cevaplar ise şöyle 

özetlenebilir. 

Katılımcılar konaklama tesislerinin yeterli olduğunu, giderek de arttığını belirtmişlerdir. 

Katılımcıların verdiği cevaplardan kitle turizmine yönelik bir yapılaşmanın varlığından tedirginlik 

duydukları görülmektedir. Farklı bir görüş olarak Y Hanım; Yanıklar köyündeki konaklama 

olanaklarının yeterli olmadığını ifade etmiştir. Katılımcılara göre, hem yerli hem de yabancı 

turistler yöreye gelmektedirler. Y hanım’ın sözleri yöreye gelen turist sayısındaki artışın yarattığı 

tedirginliği yansıtmaktadır.  

“…Yeterli ve giderek artıyor. Ama her yerin bina olması çok da güzel değil açıkçası…”(Y)  

“Yöreye gelen turistlerle birlikte yaşayıp, onları kendi hayatınıza dahil eder misiniz?, 

Evlerinizin bir odasını konaklamaya açar mısınız?” sorusuna katılımcılar, ikinci bir evleri 

olduğu taktirde buna izin verebileceklerini belirtmişlerdir. M Bey ve X Bey, köyde ikinci bir 

evlerinin olduğunu ve burasını turistlere verebileceklerini ifade etmiştir. L Hanım, kendi evini 

pansiyon olarak kiralama veya işletme fikrine yalnızca kısa süreli (3-4 gün) olursa sıcak bakacağını, 

sürekli olursa ilgilenemeyeceğini belirtmiştir. 

Yörede yaşayanların Fetihye’de turizme bağlı olarak gerçekleşen nüfus değişimiyle ilgili 

gözlemlerini öğrenmek amacıyla, “Fethiye’de turizmin gelişmesi sonucu bir nüfus artışı oldu 

mu?” sorusu sorulmuş; katılımcılar, nüfusun turizmle birlikte hızlı arttığı yönünde görüş 

bildirmişlerdir. 

“…çok fazla bir artış oldu. Kış devresi daha tenhayken yazları çok fazla kalabalık oluyor. 

Yabancıların birçoğu buralardan ev alıyor.” (M) 

Kırsal alanda kırsal turizmin gelişmesi sonucunda kırsaldan kente veya kentten kırsala göçle 

ilgili yerel halkın gözlemlerini öğrenmek amacıyla “Kırsal turizmin gelişmesi göçlere neden 

olmakta mı?” sorusu sorulmuştur. Katılımcıların verdikleri cevap; insanların kırsal alanda 

geçimlerini sağlayamaması sonucunda kente göç ettikleri ve kentlilerin de kırsal bölgelerde 

mevsimlik ya da gelecek yıllarda yaşamak amaçlı arsa satın aldıkları yönünde olmuştur. Kırsal 

bölgede geçimlerini sağlayanların da bölgede yaşamaya devam ettiklerini düşünmektedirler. Y 

Hanım yaşadığı bölgede kırsal turizmle ilgili işletmelerin olmasının (Pastoral Vadi gibi) 

kendilerinin kente göç etmesini engellediğini düşünmektedir.  



 

Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal of Tourism And Research 

 

Cilt / Volume: 1 Yıl / Year: 2012 
Sayı / Number: 1  

 

 

16 
 

  

“…Köylerde yaşayan insanlar daha merkezi köylere veya Fethiye merkeze göç ediyorlar. 

İnsanlar köylerinde geçimlerini sağlasa neden merkeze gelsinler ki, merkezde oturan imkânı olan 

insanlar bile yaylalardan, kırsal köylerden kendi emekliliklerini düşünüp yer alıyorlar.”(Y) 

“Bu çevrede kırsal turizmin devamlı kılmak için neler yapılmalıdır?” şeklindeki soruya 

katılımcılar, doğal yapının tahrip edilmemesini, doğanın koruma altına alınması gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Y Hanım, kültürel mimarinin ancak korunarak sürdürülebileceğini belirtmiştir. 

“Kırsal turizmin yöreye sağladığı faydalar ve zararlar nelerdir?” şeklindeki soruya 

katılımcılardan Y Hanım, M Bey, Z Bey, N Bey, F Bey, B Hanım ve L Hanım herhangi bir zararın 

olmadığını düşünürken, X Bey genç neslin yabancılara özendiğini ve geleneklerin terk edildiğini 

ileri sürmektedir. Diğer taraftan katılımcılar, kırsal turizmin yöreye fayda sağladığı konusunda 

hemfikirdirler. Bunun yanında yöre insanına iş olanakları sağladığı ve ticari amaç güdülmeden 

üretilen ürünlerin (tarhana, pekmez, köy ekmeği, salça, erişte v.b.) nakit paraya çevrildiği 

düşünülmektedir. 

Yörede gerekli şartlar oluşturulduğu taktirde katılımcıların bir kırsal turizm işletmesi 

açma isteklerini anlamak üzere bir soru yöneltilmiş ve katılımcılar kırsal turizm işletmesi açmak 

istediklerini dile getirmişlerdir. X Bey aynı zamanda kendilerinin böyle bir girişimde bulunduğu 

taktirde, köy halkı için örnek teşkil edebileceğini düşünmektedir. 

“…Açmak isterim. Ben garsonluk yaparken gelen yabancılara soruyordum. “neden 

geliyorsunuz? Çünkü burası doğal ve havası çok güzel bir yer. İnsanlar doğal yerleri seviyorlar. 

Köyde açılan böyle bir tesis hem köy halkına hem de kendi aileme faydalı olacaktır. Belki benim 

açtığım tesisi görerek bir işletmede köyden birisi açabilir. Örnek oluruz yani.” (X) 

Gelen ziyaretçiler hakkında halkın her hangi bir şikayeti olup olmadığı bilgisine 

ulaşmak için katılımcılara yöneltilen soruya X Bey hariç diğer katılımcılar olumlu cevap vermiştir. 

Fakat X Bey gelenlerin daha fazla harcama yapması gerektiğini ve gelen yabancıların ekonomik 

açıdan dar gelirli kişiler olduğunu düşünmektedir. 

Yöreye özgü el sanatlarının neler olduğuna ilişkin soruya katılımcılar, el sanatlarının 

(dastar dokuma, kalaycılık, keçecilik, çömlekçilik, ip eğirmek, el işi çorap-patik örmek) gün 

geçtikçe unutulduğunu, yapılan yerlerde de sadece ihtiyaç doğrultusunda gerçekleştirildiğini 

belirtmişlerdir. X Bey, yerel halkın el sanatlarından yeterli gelir elde ettiği taktirde, bu işleri devam 

ettirileceğini düşünmektedir. 
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4.3.2. İşletmelere Ait Bulgular 

İki işletmeye kırsal turizm ile ilgili kaç yıllık deneyim sahibi oldukları ile ilgili bir soru 

yöneltilmiş, verilen cevaplardan Pastoral Vadi’nin 18 yıllık, Yonca Longe Otel’in 11 yıllık bir 

geçmişe sahip olduğu, her iki işletmenin de turizm sektöründe ilk olarak deniz-kum-güneş 

anlayışıyla iş hayatına başladığı tespit edilmiştir. Katılımcılar zamanla kırsal dokunun kaybolduğu 

düşüncesi ile kırsal turizm ile ilgili çalışmalara yönelmişlerdir. 

“…burası boş bir araziydi. Önce kendi evimizi yaptık. Daha sonra buradaki kırsal dokuyu 

devam ettirdik. Buradaki çevremizde var olan kırsal dokuya uyan taş ahşap ve kerpiç evlerimizi 

önce yaptık, daha sonra alt yapısını yaptık.”(Q) 

İşletmeciler, kırsal turizm deneyimlerinin kendi kırsal yaşamlarının (gelenekler, kültürel 

yapı, coğrafi özellikler) bir parçası olduğunu belirtmişlerdir.  Bunun sonucu olarak da turistik arzın 

kendiliğinden ortaya çıkan doğal bir arz olduğunun altını çizmektedirler.  

Katılımcılar, kırsal kesimlerde yaşayan insanların teknoloji ile birlikte yöresel özelliklerini 

kaybettiklerini, zamanla tüketici toplumun bir parçası haline geldiklerine vurgu yapmışlardır. Buna 

örnek olarak da yörede yapılan el sanatlarının zamanla unutulmasını örnek göstermektedirler. 

“…el sanatları da unutulmuştur. ‘Niye unutulmuş’ çünkü hayat değişmiştir. Artık dağ 

başındaki evlerin çatısında uydu antenleri var. Genç kızlarımız dizi izlemeyi yeğliyorlar. Halbu ki 

eskiden boş zamanlarında halı, kilim dokurlardı. Hem çeyizlerini hazırlar, hem de ev ekonomisine 

katkıda bulunurlardı. Böylece kendi aralarında sosyal birlik oluşurdu. Şimdi herkes evine 

çekilmekte, dizilerle hayal kurmaktadır. Birtakım adetler yok olmakta…”(W) 

Katılımcılar, teknoloji ile birlikte her türlü coğrafyaya hizmetlerin götürülmesi sonucu 

insanların dönüşüme uğradığını ileri sürmüşlerdir. Onlara göre, kırsal alanda yaşayan insanlar 

ellerindeki sahip olduklarını satarak göç etmekte ve sonuç olarak da ekonomik anlamda uzun vadeli 

olarak zarar görmektedirler.  

 “İşletmecileri kırsal turizme yönelten sebepler nelerdir?” sorusuna katılımcılar, 

çevreden aldıkları tepkilerden ve çevreciliğin ağır basmasından etkilendiklerini söylemektedirler. 

Ayrıca kentlerde stresli yaşantıların ağır basması, insanların dinlenme ihtiyaçlarının doğması, 

kentleşmenin çok yoğun olarak yaşanması gibi etkenlerde kırsal turizme olan ilgiyi arttırmıştır. 

Bunun bir sonucu olarak da katılımcılar işletmelerini bu yönde çeşitlendirmişlerdir.  

“…sebeplerin en başında İstanbul’dan gelme durumumuz, bu çarpıklığın farkında olmamız 

ve çevreci bir kimliğimizin olması yatmaktadır. Kentlerde stres altında olduğunuz için diğer turizm 

tesisleri yerine bu tür doğasıyla sükunetiyle kendini sunan mekanlar daha çok ilgi çekmektedir. Bu 
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yerlerde kendinizi yenileyebilir, enerjinizi toplayabilir ve tekrar yaşam mücadelesine geri 

dönebilirsiniz…”(Q) 

George House işletmecisi Bay G ilk önceleri ufak çaplı pansiyon işletmeciliği faaliyetlerine 

devam ederken, daha sonra kırsal turizmle ilgili faaliyetlere yöneldiğini söylemiştir. Falliyet alanı 

olarak kırsal turizme odaklanmasının sebebi olarak pansiyonunda konaklayan misafirlerinin kırsal 

faaliyetlere olan ilgisini göstermiştir.  

“..İşletmemize gelen müşterilerin ihtiyaçlarının sadece konaklama ve eğlenceyle sınırlı 

olmadığını gözlemledik. Bu insanlar farklı aktivitelerin arayışı içindeler. Özellikle kırsal alandaki 

tarımsal faaliyetler onların aradıkları aktivite çeşitliliğini onlara sunmakta..”(G)    

“Hangi dönemlerde faaliyet gösteriyorsunuz?” sorusuna katılımcılardan biri tüm yıl, 

diğeri de sezonluk hizmet verdiğini söylemiştir. Ayrıca katılımcılar, kırsal turizm amaçlı 

işletmelerin diğer turizm işletmelerine nazaran mevsimsellik avantajlarının bulunduğunu ifade 

etmektedirler. Kırsal turizm hizmeti sunan işletmelerde misafirler günlük yaşamın içine girer, 

yorulurlar, dinlenirler ve tekrar ülkelerine ya da kentlerine dönerler. Bu işletmelerde yaşam, daha az 

yoğun, daha seçici ve yönlendirmeden yoksundur. Gelenlerin, yazları, kışları, sonbaharları 

çiftliklerde rahatlıkla geçirebildikleri ifade edilmiştir. Kırsal turizme katılan misafirlerin kendi 

istekleri doğrultusunda her türlü faaliyete gönüllü olarak katıldıkları belirlenmiştir. Kırsal turizm 

faaliyetlerinin bütün bir yıla yayılmasının bir diğer etkisi de karlılığın tüm yıla yayılabilmesidir.   

“…yıl boyunca faaliyet gösteriyoruz. Bir yaz döngüsü içerisinde değiliz. 12 aya yaymak için 

burada bir yaşam sürdürmeniz gerekmektedir. Buraya gençler ve yaşlılar gelmektedir. Dünyanın 

her tarafından gönüllü geliyorlar ve tarımda çalışıyorlar. Burada insanların birbirlerine karşı 

güveni vardır. Yetiştirdiğimiz ürünler, narenciye, meyve, sebzelerdir. Ürünlerin bir kısmını talep 

edenlere yollamaktayız. Aynı zamanda reçeller yapıyoruz. Üretim burada yapılmaktadır. Çiftlik 

takvimine göre yapılması gerekenler gerçekleştirilmektedir…(Q)  

Yöresel ve taze ürünün kullanılıp kullanılmadığı, dışarıdan ürün satın alınıp 

alınmadığı sorusuna katılımcılardan biri, ekolojik tarım yapılan çiftliklerden ürün almaya 

çalıştıklarını belirtmiş, diğeri kendi bahçelerinde yetiştirdiklerini söylemiş, ayrıca, çevre semt 

pazarlarından, seralardan ve marketlerden de malzeme temin ettiklerini belirtmişlerdir. 

Kırsal turizmle ilgili ne tür aktiviteler yapıldığı sorulduğunda, katılımcılar, çiftlik, tarım 

ve el sanatları ile ilgili faaliyetler içinde olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcı işletmeler, 

misafirlerin en çok ekim, çapa, sulama, zararlı otları yolma, meyve-sebze toplama, yöresel 

yemekler yapma, çömlek seramik yapma gibi aktivitelere katıldıklarını ifade etmiştir.  
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“…öncelikler burada çiftlik aktiviteleri mevcuttur. Öğrenci grupları olsun, tek tek gelenler 

olsun, sürekli misafirlerimiz gelmektedir. Ekim zamanında gelenlere ekim yaptırıyoruz. Gelen 

misafirlere tarladaki zararlı otları yolma, çapa yapma, sulama gibi aktiviteler yaptırıyoruz. Meyve 

toplama, yemek yapma aktiviteleri gerçekleştiriyoruz. Örneğin, Antep yöresinden gelen 

misafirlerimiz yuvalama istediğinde gerekli malzemeleri tedarik edip, mutfağı onlara emanet 

ediyoruz. Bu gibi durumlara benzer paylaşımlar mevcuttur. Bunlara ilave olarak çömlek, seramik 

atölyelerimiz mevcuttur. Kilim, halı örme tezgâhlarımız vardır…”(W) 

Ayrıca katılımcılardan biri, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını canlandırmak ve gençleri 

bu alanlara çekmek için değişik faaliyetler içinde olduklarını dile getirmiştir. Yine, doğa gezileri, 

manzara seyretme gibi değişik aktiviteler de düzenlemektedirler. 

“…ayrıca bu yörede eskiden keçecilik varmış. Onu canlandırmaya çalışıyoruz. Dışarıda da 

doğa gezilerimiz, tekne turlarımız, köylere gezilerimiz, çiçeklerin açma zamanı geldiğinde de 

onların fotoğraflarını çekmek için gezilerimiz vardır. Misafirlere, şarap ve reçel yapımını izleme 

olanağı sunuyoruz…”(W) 

Kırsal turizme katılan misafirlerin faaliyetler hakkında ne kadar bilgi sahibi 

olduklarının belirlenmesi amacıyla sorulan soruya, katılımcılardan biri faaliyetlere olan ilginin 

yüksekliğinden, diğeri ise azlığından söz etmiştir. Bu durumun temel sebebi; kırsal turizme 

katılanların amaçlarının farklı olmasıdır. Bazıları çok istekli ve bilinçli şekilde aktivitelere 

katılırken, bir kısmı ise, daha çok dinlenmeyi ve psikolojik olarak rahatlamayı tercih etmektedirler.  

Bir diğer sorun ise, misafirlerin faaliyetlerden sonra şikâyetçi olmasıdır. Özellikle, fiziksel olarak 

yorulduklarını, sıkıldıklarını belirtmişlerdir. Bunun sebebi olarak da kırsal hayatla konfor arasındaki 

ters ilişkinin varlığı gösterilebilir. 

“…bu tür çiftlikle kırsalda olup tuvaletleri hala evin dışındadırlar. Kentli için bu durum 

zordur. Misafir yer yatağında yatıp sabah bel ağrısı ile uyanıyorsa memnun kalmaz. Bu sebeple bir 

standardizasyon olması gerekmektedir. Bu standartlara uyarken yerel dokunun bozulmaması 

gerekmektedir. Sonuç olarak belli standartlara ve sağlık kurallarına uygun, insanların gerekli 

alışkanlıklarına cevap verecek bir ürün sunulması gerekmektedir…”(W) 

Kırsal turizmin yöreye ne gibi katkılar sağladığı ya da zararlarının ne olduğu 

sorulduğunda; katılımcılardan biri, kırsal dokunun tahrip edilmesi üzerinde durmuştur. Genel 

olarak turizmin yerel halk üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendiren katılımcılar, yerel halkla 

bütünleştirilmiş, onların üretime katılmalarını destekleyen bir turizm yapılanmasının yerel halkın 

turizmin genel olumsuzluklarından korunmasını sağlayacağını belirtmişlerdir.  
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“Kırsal yörelerde üretilen ürünlerin para karşılığı değeri çok azdır. Kırdaki insan ürettiği 

ürünle geçinemez hale gelmektedir. Bekleyişe girer ve ne zaman oraya turizm giderse ardından 

konut mimarisi de gitmektedir. Yerler değerlendirilir. Kitle turizmi başlar ve diğer insanlar para 

kazanmaya başlarlar. Ama yöre halkı maddi olarak avantaj sağlayamaz. Yöre halkı fakirleşmeye 

devam eder. Kentlere gitseler bile oralarda boğulurlar. Kırsal ve kentsel olguların arasında 

kalırlar. Erozyona uğrarlar. Bu konumda bizim amacımız kişilerin yörede kalması, topraklarında 

ürettiğiyle geçinebilmesi, soyut-kültürel boyutta yeni şeyler öğrenebilmesidir. Kırsal turizm yerel 

halka bu imkânları daha fazla sağlar…”(Q) 

Kırsal turizm ile ilgili olarak denetim hususunda yasal bir çalışma olup olmadığı 

sorulduğunda; katılımcılardan biri, özellikle tarihi ve yöresel dokunun bozulmaması için önemli 

denetimlerin gerekliliğine vurgu yapmıştır. Bakanlığın belirli kalıplar dahilinde yerel mimariyi 

kalıplaştırarak uygulamasının yanlış bir uygulama olduğunu belirtmiştir. 

Katılımcı işletmelerden biri, yörenin kültürel alt yapısının korunması konusunda 

gösterdikleri hassasiyetten bahsetmiştir. Özellikle bilinçli olarak katılım sağlayan misafirlerin 

tutumlarından ve kırsal yaşantıya olan saygılarından bahsetmiştir. 

“Köy adabı farklıdır. Bize gelen misafirlere anlatırız. Köy içinde giyimlerine dikkat ederler. 

Sadece havuzun etrafında mayoyla dolaşabilirler. Bize gelen insanlar yerel halkın yaşantısına son 

derece saygılıdır…”(W) 

Ayrıca, her yörenin kendine özgü özelliklere sahip olduğunun altı çizilmiştir. Bu bağlamda o 

yöreye özgü özelliklerin göz önünde tutan bir kırsal turizm planlamasının öneminden söz 

edilmektedir. 

Kırsal yörelerde kırsal turizmin geliştirilmesi için hangi koşulların iyileştirilmesi 

gerektiği sorusuna;  katılımcı işletmelerden biri, Fethiye yöresinin doğal zenginliklerinin, 

biyolojik çeşitliliğinin kırsal turizm için uygun alt yapı sunduğunu belirtmiş, özellikle iyi bir 

planlama ile çok büyük girdilerin sağlanabileceği açıklanmıştır. 

“…Fethiye kırsal turizmin merkezi olabilir. Fethiye’nin doğal ve kültürel değerlerini 

koruyarak bir turizm modeli yapılabilir. Antalya kitle turizminin merkezi ise Fethiye’de doğasıyla, 

zengin coğrafyasıyla, bio çeşitliliğiyle, koylarıyla, kültürü ile 100’den fazla köyüyle kırsal turizmin 

merkezi olma potansiyeline sahiptir…”(W) 

Ayrıca, eski mimari dokunun yenilenip kırsal turizme kazandırılması gerektiğine 

değinilmiştir. Bu konuda bazı teşviklerin yapılması, eğitimin bunun bir parçası olduğu, bu sayede 

hem yerel mimarinin canlı tutulacağı hem de kazanç artacağı dile getirilmiştir. Kırsal alanlarda 
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zamanla büyük çiftliklerin, büyük tatil köylerinin açılmasının birçok açıdan sorunlar getireceği 

üzerinde durulmuştur. Sözgelimi yerli halkın işçi durumuna gelip, kendi imkânlarını zamanla 

kaybedeceği ve üretkenliğinin azalacağına işaret edilmiştir. 

“…özellikle yöresel mimariyi teşvik etmek gerekir. Yani betonarme yapıdan görünüm olarak 

bir fark olmalıdır, ya da kullanmayan ahır gibi yapıları yenilenerek yaşanılabilir hale getirilerek 

buraları kiraya verilebilir. Bu da yerel halkın bilnçlendirilmesini gerektirir. Köylüyü teşvik etmek 

ve kurumlarca takip etmek gerekir. Bugün, devletin direkt olarak teşviki yoktur. Avrupa Birliği’nin 

birtakım teşvikleri vardır. Ama hem raporlamak hem de teşviki sağlamak zor bir iştir…”(W)   

Misafirlerin profillerini tespit etmek amacıyla sorulan soruya tur operatörleriyle çalışan 

işletme, yabancı misafir ağırlıklı hizmet verdiğini, diğeri ise kendi reklam çalışmalarını yaparak iç 

turizme yönelik hizmet verdiğini belirtmiştir.  

“…gelenlerin bir kısmı yabancı, bir kısmı Türk’dür. Acentelerle genelde çalışmıyoruz. 

Kendi kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz internette web sayfamız bulunmaktadır. Şu anda yerli 

ağırlıklıyız ama yabancılar da gelmektedir…”(Q) 

Kırsal turizm hizmeti veren işletmeler arasındaki rekabeti ortaya çıkarmak amacıyla, 

“aynı hizmeti veren işletmeler sizce ne kadar yeterlidir” sorusu sorulmuştur. Katılımcılar bu 

soruya, daha çok küçük işletmelerin var olduğunu ve bu işletmelerin de aile işletmesi olup, az 

sayıda misafir ağırladıklarını söylemişlerdir.  

Katılımcılara; misafirlerin en çok hangi faaliyetleri tercih ettikleri ve hangi 

faaliyetlerden hoşnut oldukları sorulduğunda; katılımcı işletmelerden biri, yöreye kırsal turizm 

amaçlı gelen misafirlerin bazen yanlışlıkla gelebildiğini, diğeri misafirlerin faaliyetlere tamamen 

gönüllü olarak katıldığını söylemiştir. 

“…bazen buraya yanlışlıkla gelenler oluyor. Otel gibi zannediyorlar pek hoşnut olmuyorlar. 

Bir süre sonra burayı terk ediyorlar. Onların burayı terk etmelerinden bizde memnun oluyoruz. 

Hedef kitlemiz bu aktivitelerin hepsinden memnun olmaktadır. Zaten bilinçli olarak geliyorlar. 

Unuttuğu bir tadı, unuttuğu bir sakinliği,  değeri görmeye geliyor …”(W) 

Kırsal turizmin yöredeki istihdamı ve gelir düzeyini etkileme oranı sorulduğunda 

katılımcı işletmeler daha çok, yöre halkını istihdam ettiklerinden, bu insanların işletmelerde 

çalışarak kendilerine gelir sağladıklarından bahsetmişlerdir. Yöre yemeklerini yapılmasında ve oda 

temizliğinde çoğunlukla yörede yaşayan kadınlar istihdam edilmektedir. Ayrıca köylüler kendi 

yetiştirdikleri ürünleri çalıştıkları kırsal turizm işletmelerine satarak ek gelir elde etmektedir. Yine, 

çevrede bulunan ve o yöreye özgü ürünleri pazarlayan esnaf da gelir elde etmektedir. Bu tarz küçük 
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kırsal turizm işletmeleri yörenin kültürel özelliklerinin reklamını yapmakta, yerel üretimi teşvik 

etmekte yerel ekonomiyi canlı tutmaktadır. 

 Katılımcılara işletmelerin belediye ya da köy hizmetlerinden ne kadar yararlandığı 

sorulduğunda katılımcılar, köy hizmetlerine bağlı olduklarını, ancak kanalizasyon, suyolları ve 

yollar konusunda sorunlar olduğunu belirtmişlerdir. 

“…burası belediyeye bağlı değildir. Köy hizmetlerine bağlıdır. Yolumuzun bir kısmı asfalt 

ama biz zaten yolun çok iyi olmasını istemiyoruz. Birileri gelip işletmenin yapısına uygun olmayan 

yöreyle bağdaşmayan bir yapı yapabilir. İşletme modeli kurabilir. Bütün bunlara dikkat ediyoruz. 

Mümkün mertebe az tüketen bol üreten bir çiftliğiz…”(W) 

Kırsal turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini engelleyen faktörleri belirlemek 

amacıyla sorulan soruya; katılımcı işletmelerden biri, özellikle doğal ortamda hayvanların 

avlanarak doğanın dengesinin bozulmasından üzüntü duyduğunu belirtmiştir. Diğeri ise, kadastro 

çalışmalarının çevreye verdiği zarardan bahsetmektedir. Bir başka husus, kırsal halkın toprak 

mülkiyetinin çok parçalı olmasının yasal zorluklar çıkardığı konusundadır. 

“Gelirlerin vergilendirilmesi ve desteklemelerin tespiti amacıyla, herhangi bir denetim 

mekanizması var mı?” sorusu yöneltilmiş, katılımcılardan biri kullanılan tohumların belirli 

kontrollerden geçtiğini söylemiştir.  

”...Bizim kendimizin isteğiyle tohum sertifika şirketleri vardır. Onlar belirli dönemlerde 

gelip, bizden numuneler almaktadır. Bunlar yabancı orijinli yaprak gübresi alırlar. Genelde bu 

denetim ürünleri Almanya’daki laboratuarlarda incelenmektedir. Gelen sonuca göre 

sertifikalandırılmaktadır. İlaç kullanıp kullanmadığınız sonuçlarda belli olmaktadır...”(W) 

Diğer katılımcı ise, desteklemelerin bakanlık bünyesinde kaldığını belirtmiştir. Ayrıca 

katılımcılar yöredeki halkın devlet yetkililerinden çekindiğini, iletişim kurmaktan kaçındığını dile 

getirmişlerdir.  

”...Bakanlık bizi desteklemektedir. Geçen yıl dönüm başına 19tl destek verildi. Bunu Tarım 

Bakanlığı vermiştir. Turizm Bakanlığı bizim gibi işletmelere özel belgeli tesisler demektedir. Yöre 

halkının kırsal turizm ile ilgili faaliyetlere girişebilmesi için devlet tarafından vergi muafiyetleri ve 

çeşitli teşviklerle desteklenmesi gerekmektedir…”(Q) 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 Fethiye yöresi diğer popüler destinasyonlarla kıyaslandığında, doğal ve kültürel değerleri 

henüz yok olmamış destinasyonlar arasında sayılabilir. Kırsal turizm bu yörede sürdürülebilir 

turizm ilkelerine göre yürütülebilecek bir turizm türüdür. Bu nedenle, devlet tarafından bu yöredeki 

kırsal turizm arz değerlerinin envanterinin çıkarılması ve bu değerlerin en uygun şekilde taleple 

buluşturulması, bir planlamanın yapılması gerekmektedir. Gerek yerel halkın gerekse de kırsal 

turizmle uğraşan işletmelerin, kırsal turizmle ilgili çeşitli beklentilerinin olduğu, fakat konuyla ilgili 

makro bir bakış açısına sahip olmadığı gözlenmektedir. Bu noktada çeşitli kapasite sınırlamaları ile 

bölgede çeşitli kırsal turizm işletmelerinin kurulmasına teşviklerin verilmesi, halkın kırsal turizm 

konusunda bilinçlendirilmesi için çeşitli eğitimlerin düzenlenmesi uygun olacaktır. Kırsal turizmle 

ilgili planlama faaliyetlerinin odağında ise yerel halkın kalkınmasına maksimum faydayı sağlamak, 

kırsal ve çevresel değerlerin korunması yer almalıdır.  

Kırsal turizm arz kaynakları arasında en önemli unsur yöre halkıdır. Yerel halkın ve diğer 

kültürlerin bireyleriyle bütünleşebilme derecesi, o yörede kırsal turizm faaliyetlerinin gelişmesinde 

anahtar rolü oynamaktadır. Bu çalışmada; Fethiye ilçesi kırsalında yerel halkın ve yerel işletme 

sahiplerinin kırsal turizme bakış açısı analiz edilmeye çalışılmış, kırsal turizm konusunda ne kadar 

bilgi sahibi olunduğu ve kırsal turizmle ilgili faaliyetlere sıcak bakılıp bakılmadığı ve kırsal 

turizmle ilgili farkındalık düzeyi çeşitli sorularla belirlenmeye çalışılmıştır. 

Yerel halkla yapılan mülakatlarda aktif olarak turizmde çalışan ya da yöredeki turizm 

faaliyetlerinin farkında olan yerel halkın kırsal turizme sıcak baktığı, ancak kendilerine ait yaşam 

alanlarını kırsal turizme açma konusunda çekimser kaldığı gözlemlenmiştir. Yerel halkın kırsal 

turizm faaliyetlerinin kendi hayat tarzları üzerinde olumsuz etkileri olabileceğiyle ilgili kaygıları, bu 

çekimserliğin temel nedeni olarak gösterilebilir. Nitekim yerel halk, kırsal turizm ile ilgili bir 

işletme açma imkanı sağlandığında böyle bir işe girişebileceğini ifade etmektedir. Yerel halk, 

yörenin kalkınmasında kırsal turizmin oynayabileceği rolün farkındadır. Ayrıca kırsal turizmin 

kırsal bölgelerdeki istihdam sorununa çözüm bularak, kırdan kente göçü azalttığını bilmektedirler. 

Bu konuda yerel halk, Fethiye kırsalında istihdam olanaklarının zayıf olması nedeniyle insanların 

kente göç eğiliminde olduklarını, buna karşılık kentlerde yaşayan insanların da kırsal bölgelerde 

yaşamak üzere arazi satın aldıklarından söz etmektedir. Yerel halka göre Fethiye’ye gelen turistler, 

yörenin iklimi ve doğal güzelliği için burayı seçmektedir. Fethiye’nin doğasının bozulmamış 

olması, turistlerin kendi ülkelerine göre betonlaşmanın az olması, taze sebze ve meyvenin ucuz ve 
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bol olarak bulunması, ilçenin çekiciliklerini oluşturmaktadır. Bu özellikleri sebebiyle Fethiye, kırsal 

turizm için potansiyeli yüksek olan ilçelerimizden biridir. 

Mülakat yaptığımız yerel halk, kırsal alanlarda Pastoral Vadi gibi işletmelerin artmasını 

istemektedir. Çünkü bu gibi işletmelerin artması kendi yaşadıkları yerde, alışmış oldukları yaşam 

kültürünü kaybetmeden gelir düzeylerini arttırmalarını sağlamaktadır. Fethiye’nin merkezine göç 

etmek, onlar için sosyolojik ve kültürel açıdan zorlu bir süreçtir. Göçün olumlu ve olumsuz 

etkilerini, kendi çevrelerindeki insanların bu deneyimi yaşamaları sonucu görmüşlerdir. Kısacası 

yerel halk, bulundukları kırsal alanda yaşamlarını sürdürmek istemekte, yaşam koşullarının daha iyi 

olabilmesi için de düzenli gelirlerinin olmasını veya yetiştirdikleri ürünlerinin gerçek değerinde 

satılmasını beklemektedir. Bu noktada denilebilir ki; bir taraftan yerel halk ve turistlerin istemesi, 

diğer taraftan da yatırımcıların bu istekleri görerek harekete geçmeleri, kırsal turizm gelişmesinin 

önünü açacak ve olumlu etkileri beraberinde getirecektir. Bu etkiler; yöre halkının bölgede kalması, 

yaşam koşullarının iyileşmesi, kültürlerini kendi yaşadıkları yerde devam ettirmeleri ve bölgesel 

olarak kalkınmanın sağlanması, şeklinde kısaca özetlenebilir.   

Kırsal turizmle ilgili en önemli tedirginlik, gelen turistlerin yörenin kültürel değerlerini 

yıpratacağı konusundadır. Ayrıca Fethiye’ye gelen turist profilinden yerel halkın pek memnun 

olmadığı anlaşılmakta, herşey dahil sisteminden rahatsızlık duydukları görülmektedir. 

Katılımcıların cevaplarından elde ettiğimiz önemli bir sonuç da kitle turizmine yönelik 

betonlaşmanın yörelerine verdiği ve verebileceği potansiyel zararlarla ilgili endişeleridir. Yöre 

halkının kitle turizmine yönelik bir yapılaşmaya sıcak bakmadığı net şekilde görülmektedir. Bu 

noktada yoğun yapılaşma gerektirmeyen, turizm arz kaynaklarına minimum düzeyde olumsuz etkisi 

olacak kırsal turizm faaliyetlerinin yörede yürütülmesinin doğruluğu bir kez daha karşımıza 

çıkmaktadır. 

Mülakata katılan işletmelerle ilgili bulgulara bakıldığında; daha önce kitle turizmiyle 

uğraşan bu işletmelerin yörenin ihtiyaçları doğrultusunda kırsal turizm faaliyetlerine yöneldiği 

gözlenmektedir. İşletme sahipleri, o yörede yaşayan ve kültürel değerlerini ve hayat tarzlarını 

işletmelerine taşıyan insanlar olduklarını ifade etmişlerdir. İşletme sahiplerinin temelde, kitlesel 

turistik talebe yönelik turistik arzın her bölgede benzer şekilde düzenlenmesine karşı çıktıkları 

görülmektedir. Buna karşılık bozulmamış turistik arz değerlerine ilgi gösterecek turistik talebin o 

yöreye çekilmesi gerektiğine inandıkları, bu turizm türünün yerel halka maksimum fayda 

sağlayacak şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladıkları görülmüştür. İşletme sahipleri, kırsal 

turizm açısında kırsal yaşam tarzının, kültürel dokunun ve el sanatlarının yaşatılması gerektiğine 

işaret etmektedirler. Fakat bugün hızla küreselleşen dünyada kırsal alanlarda yaşayan insanlar da 
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teknolojilerin nimetlerinden büyük ölçüde yararlanmakta, geçmişin mirasını taşıyan kültürel 

dokunun değerlerini ister istemez tüketim toplumunun değerleriyle zaman içinde 

değiştirmektedirler. Bu noktada kırsal dokuyu tamamen korumak mümkün olmasa da en azından 

insanların kırsal yaşam tarzlarını devam ettirmelerini teşvik etmek şarttır.  

Kırsal turizm faaliyetlerine yönelmiş bir işletme sahibi profilini şöyle çizmektedir: Kendi 

ihtiyaçlarından yola çıkarak Fethiye yöresinin kırsal yapısını çok beğenmesi, kentsel hayat 

tarzından sıkılmış bir insan olması. Buradan hareketle, kırsal turizm türüne hem yatırımcı hem de 

müşteri olarak ilgi duyan kitlenin, çevresel değerlerin korunması konusunda hassas ve doğayla 

bütünleşmeye istekli bireyler olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, işletme sahipleri sıcak 

insan ilişkilerle kırsal turizmin kitle turizmden ayrıldığını, kırsal turizm faaliyetlerine katılan 

insanların kentsel hayatta eksikliğini çektiği insan ilişkilerinde samimiyet ve güveni bu ortamda 

bulduklarını ifade etmişlerdir. Bu noktada kırsal turizmin, insanların psikolojik doyum 

sağlamalarına olanak veren boyutu ön plana çıkmaktadır.  

Kırsal turizmle uğraşan işletmelerin gerçekleştirdiği faaliyetlere bakıldığında, kırsal turizm 

faaliyetlerinin çeşitlilik arz ettiği gözlenmektedir. Turistlerin tarımla, hayvancılıkla ilgili işlerde 

çalıştırılması, kırsal ürünleri tüketmeleri, kırsal alanlarda fotoğraf çekmeleri, yerel araç gereçleri 

kullanmaları, el sanatı ürünleri satın almaları, kırsal turizm faaliyetlerinden bazılarıdır. Bu 

faaliyetlere katılanların temel amacı, kırsal yaşamla bütünleşme olduğu için, burada kitlesel turizm 

faaliyetleri gibi sadece tüketime dayalı bir yapı değil, hem katılım (üretim) hem tüketime yönelik 

bir yapı mevcuttur.  

Fethiye’nin kırsal turizm açısından çok önemli değerlere sahip olduğunu ve bu yapısıyla 

yörenin gelecekte kırsal turizm merkezi olma potansiyeline taşıdığını düşünen işletme sahipleri, 

devlet tarafından bir kırsal turizm planlaması yapılmamasından ve kırsal turizm konusunda 

teşviklerin oluşturulmamasından şikâyetçidirler. Katılımcılar yöre halkının kırsal turizme daha aktif 

katılımının sağlanması ve halkın kırsal turizm konusunda bilinçlendirilmesi için devletin çeşitli 

projeler gerçekleştirmesi gerektiğine inanmaktadırlar.  

Çalışmanın bulgularından hareketle Fethiye’de turizm sektörünün ekonomik 

etkinliğinin artması ve buna bağlı olarak turizmin tarım üzerindeki olumlu etkilerinin 

çoğalması ve kırsal turizmin gelişebilmesi için şu çalışmaların yapılması önerilebilir: 

• Fethiye’de turizm ve tarımın bütünleşmesi sağlanmalı, üretim pazar koşullarına 

yönlendirilmelidir. 
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• Çiftçiler, tarımsal çeşitliliğin ve doğal çevrenin, kırsal kültürel mirasın korunmaya değer olduğu 

konusunda bilinçlendirilmelidir. 

• Çiftçiler tarım yanında aynı zamanda turizmin de içinde yer almalıdırlar. 

• Tarımsal turizm ürünlerinin ve hizmetlerinin tanıtımı yapılmalıdır. 

• Kırsal turizm arz potansiyelinin yüksek olduğu yörelerde yerel halka eğitim verilmeli ve bu 

eğitim programları Türk kültürü ve tarihi, halkla ilişkiler, turizm, tanıtma, yabancı dil, vb. 

konularla ilgili olmalıdır. 

• Kırsal turizm arzının olduğu yerlerde köy yolları, içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisleri 

yaygınlaştırılmalıdır. 

• Kırsal turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu yörelerde (Yanıklar ve Faralya köyleri, Karaçulha ve 

Seki kasabaları) yeni kırsal turizm işletmeleri açılmalıdır. Bu tür yatırımların artması aynı 

zamanda tarımsal ürünlere olan talebin de artması anlamına geldiği için hem özel hem de kamu 

yatırımları özendirilmelidir. 

• Kırsal turizmin uygulandığı yörelerde aile pansiyonculuğu yapanlara, arazisini dinlenme 

(rekreasyon) veya kamping amaçlı kullananlara devlet tarafından kredi ve destek verilmelidir. 

• Kırsal turizmin faaliyetleri içinde özellikle ev kadınlarının el becerilerinin geliştirilmesine katkı 

sağlanmalı ve bu kadınlara yöresel yiyecek-içecek üretimleri konusunda kurslar verilmelidir. 

• Kırsal turizmin yoğun olduğu bölgelerde istihdamda yöre halkına öncelik verilmelidir. 

• Kırsal turizm hakkında tanıtım yapılmalı ve yerli ve yabancı tur operatörleri davet edilmelidir. 

• Kırsal bölgede yerel halk tarafından üretilen el sanatları ve diğer yöresel ürünleri pazarlama 

faaliyetlerine ağırlık verilmelidir. 

• Yörede turizm bilinci geliştirilmelidir. 

• Yöredeki sosyo-kültürel ve doğal çevre değerleri sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla 

korunmalıdır. 

Türkiye’nin küresel turizm pazarında birçok rakip ülkeye göre doğal, iklimsel ve sosyo-

kültürel üstünlükleri bulunmaktadır. Bu üstünlüklerden dolayı Türkiye’nin gelişen dünyada, hatta 

gelişen turizm sektöründe yerini sağlamlaştırabilmesi için turizmde çeşitlendirmeye gidilmesi ve bu 

kapsamda da kırsal turizme muhakkak yer verilmesi gerekmektedir. Bu noktada, Türkiye’de kırsal 

turizm açısından çekiciliğe sahip bölgelerin bir kırsal turizm destinasyonu haline getirilmelisi önem 

kazanmaktadır. Lebe ve Milfelner (2006) çalışmalarında bu amaca hizmet edecek kırsal bölgelerin 
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yapısını dikkate alan bir destinasyon yönetim organisazyonunun kurulmasının öneminden 

bahsetmiştir. Bu yapılanmanın gerçekleştirilmesi kırsal bölgelerde turizmin dengeli bir şekilde 

gelişmesine katkı sağlayabilir. Ayrıca, kırsal turizmin uygulanabileceği bölgeler hakkında 

araştırmalar yapılarak, bu bölgeler hakkındaki farkındalık arttırılmalı ve politikalar, planlar ve 

projeler bu araştırmalarla desteklenmelidir.  
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TOURISM 2020 – TOWARDS THE DEVELOPMENT OF A SUSTAINABLE 

TOURISM INDUSTRY 

Anya Diekmann1, Isabelle Bauthier2 

I. Introduction

Tourism is one of the fastest growing sector worldwide and particularly in the European Union. It is 

also one of the most complex sectors for its diversity and inclusion of many related activities with a 

large impact on the economy and the employment in Europe. Current issues, such as global 

warming, financial crisis and sustainability, new technologies and demographic changes to name 

just a few, affect the tourism industry leading to a questioning on the future of the sector.  

Employers and workers have indeed the same interest in the future and there is need for cooperation 

and dialogue amongst all those involved with tourism.  

At present, there are 36 European social dialogues going on allowing the European social 

partners to contribute significantly to defining European social standards (EC, 2010). The social 

dialogue at European level is a fundamental base to a social Europe and enables workers and 

employers to determine long term strategies for the development of their sector.  

Yet tourism, as one of the biggest and fastest expanding sector, is not yet subject to a social 

dialogue on European Level. One of the problematic consists in the fuzzy approach of what the 

tourism industry really constitutes.  

Several sectors, such as maritime transport, railways, hotels and restaurants (Horeca), and civil 

aviation have their social dialogue. These sectors, however, participate only partially in the tourism 

sector, they may be considered as sub-sectors to tourism.  

What is and what is not part of the tourism industry is without doubt difficult to define. Talking of 

one specific industry seems almost impossible for the immense diversity of the sector. This 

complexity makes a social dialogue a difficult task to organize. Moreover, as the sectors are often 

only partially related to tourism, existing social dialogues might appear to be sufficient without, 

however, ever covering the tourism sector on its whole.  

1 Dr. 
2 Dr. 
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With the aim of laying the basis for a future social dialogue for the whole of the tourism industry, 

the ETLC (European Trade Union Liaison Committee on Tourism) launched the present research.  

Since 1995, UNI Europa, EFFAT (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade 

Unions) and ETF (European Transport Workers’ Federation) are cooperating closely within the 

ETLC, which is a coordination platform of all trade unions representing workers in tourism.  

The goal of the research is to provide an overview of the social partners in the tourism industry in 

the EU and evaluate their state of social dialogue and collective agreements at a national level. 

Furthermore, the research should bring out any activities or initiatives developed either by trade 

unions or by tourism companies in the 27 member states with a particular focus on sustainable 

tourism. Finally, recommendations on how to make sustainable tourism a theme for social dialogue 

will be addressed.  

The report starts with a brief introduction of the general context and concepts, such as the tourism 

industry and sustainable development followed by a section on the different options of developing 

sustainable tourism programs within the employment framework, such as CSR and labels. It then 

explains the methodology used for the survey. The results of the survey are presented and some 

case studies as examples of good practice are highlighted. The report ends with recommendations 

for the future social dialogue of the tourism sector.  

II. General context and concepts   

One of the aims of this research, before even considering sustainable development, is to understand 

the state of social dialogues and collective agreements at national level throughout  Europe within 

the tourism industry. One difficulty consists indeed of the extremely complex tourism industry.  

The tourism industry   

The term tourism industry was coined in the sixties for the service suppliers in tourism incorporate 

all processes of manufacturing as in the classic industries including financing, producing, managing 

and marketing. The tourism industry includes thus all businesses, small and medium enterprises, 

organisations and other resources which foster or support activities of tourists (Leiper, 2000). As the 

process (Figure 1) of tourism starts with the decision taking at home (tourist generating region) and 

ends only after the travel (tourist destination region) has been realised, all service suppliers linked to 

the tourism process are involved: from the travel agent and outgoing tour operator over transport, 

accommodation and restaurants as well as attractions and incoming local tour operators.  

 



 

Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal of Tourism And Research 

 

Cilt / Volume: 1 Yıl / Year: 2012 
Sayı / Number: 1  

 

 

31 
 

  

 

 

Figure 1 : Leiper's system  

(drawn from http://www.ic.gc.ca/eic/site/dsib-tour.nsf/eng/qq00135.html (consulted 15/11/2011))   

   

 

However, as the tourism industry is extremely multisectorial and multilayered, Leiper suggested to 

talk about tourism industries. While all the above mentioned businesses and organizations relate to 

tourism, they are often not exclusively linked to the sector. Local transport as well as the Horeca 

sector operate as much for visitors as for local residents. This diffusion equally exists at statistical 

level, as the different tourism businesses are part of different economic sectors. Consequently, there 

is also some scattering with regard to employment level and thus concerning trade union 

organisation, and it is difficult to speak of one single tourism sector.  

Moreover, adding to the complexity of the different sectors is the size and the activity level of 

tourism businesses (Figure 2). Tourism enterprises are small family and/or businesses where  

workers often have difficulties to adhere to trade unions, or transnational companies represented in 

many different countries, where agreements between employers and employees are often company 

based and not based on national collective agreements.  
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Figure 2 : Different levels of tourism businesses  
  

  
  
Considering the complexity of the tourism industry, one of the challenges of the present research 

was to determine, how the various tourism sub-sectors are connected to the trade unions in the 

different countries.  

 Sustainable tourism development   

The concept of sustainable development dates back to 1987, when the rapport of Brundtland used 

the term for the first time referring to Our Common Future (United Nations, 1987). In the report 

sustainable development is defined as follows:  

"Sustainable development is development that meets the needs of the present without  

compromising the ability of future generations to meet their own needs".  

It contains within it two key concepts:  

-          the concept of 'needs', in particular the essential needs of the world's poor, to which  

overriding priority should be given; and  

-           the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the 

environment's ability to meet present and future needs."  

Sustainable development is based on three pillars: economic, social and environmental. It is only 

the combination of the three pillars that guarantees sustainable development. However, in the 

opinion of the general public, sustainable development is often only linked to environmental issues, 

such as climate change, and the other two aspects are left aside. One significant example presented 

later in this study are the labels in the hotel sector, referring in vast majority only to environmental 

considerations.  
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The social aspects of sustainability are in fact very close to the main objectives of the trade unions 

such as better working conditions and the respect of human rights beyond ILO  Conventions. 

Indeed, social dialogue and collective bargaining are very important tools to improve social 

sustainability.  

Sustainable tourism is a set of principles, policy prescriptions and management methods that aim at 

balancing the three aspects (economic, social and environmental) of tourism development.  

Figure 3 shows the linkages between the three pillars. Indeed, decent working conditions have a 

significant influence on customer satisfaction and thus the business profitability. To achieve this, 

the primary resources of the tourism asset or destination need to be protected and preserved for the 

future.  

Figure 3 : Sustainable tourism development  
Sustainable  

 
Decent work  
Sustainable tourism development needs thus a holistic approach by tourism stakeholders, including 

not only the tourism industry, but also local/regional or national authorities and destination 

management. Ensuring the sustainability of working conditions is the major interest of the trade 

unions representing tourism workers. In that perspective the ETLC charter insists on the importance 

of three pillars, and also on the fact that only if the social dimension is taken into account, 

sustainability can be achieved. Moreover, Tourism Sustainability Group (TSG) of the European 

Commission highlighted in their report of 2007 the 8 goals for sustainable tourism development, 

emphasizing again the balance between all three pillars:  

-          Reducing the seasonality of demand  

-          Addressing the impact of tourism transport  

-          Improving the quality of tourism jobs  

-          Maintaining and enhancing community prosperity and quality of life  

-          Minimising resource use and production of waste  
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-          Conserving & giving value to natural/cultural heritage  

-          Making holidays available to all  

In the tourism industry, it would be a mistake to ignore the concept of sustainable development.  

Reasons are manifold:  

-           Firstly, resources’ preservation: the tourism industry uses natural, cultural and also human 

resources. Their preservation is essential to gain benefit. For instance, communities have to live 

traditionally and perform for tourism. (Minvielle 2010).  

-          Secondly, the concept of sustainable development is attractive to consumers. Today, having 

signed a sustainable development charter or having a label attesting a concern on sustainability 

issues is essential for the image of tourism companies.  

Several tools have been developed to integrate sustainable policies and implement sustainable 

development strategies in the sector. Charters, labels and Corporate Social Responsibility (CSR) 

are the most significant ones.   

Corporate Social Responsibility   

Authors place the beginning of the concept of CSR after the Second World War, in North America 

with the publication of Howard R. Bowen’s book, “Social responsibility of the  Businessman”, in 

1953. For him, “the ‘social consciousness’ of managers meant that businessmen were responsible 

for the consequences of their actions in a sphere somewhat wider than that covered by their profit-

and-loss statements” (Carroll 1999).  

During the 60’s and 70’s, the definition of CSR is broadly debated and evolved from the concern on 

financial benefits and its discretionary aspect. The comparison of the aforementioned definition of 

Bowen (1953) and those of Carroll (1999) is a good example. For Carroll “CSR involves the 

conduct of a business so that it is economically profitable, law abiding, ethical and socially 

supportive. To be socially responsible …then means that profitability and obedience to the law are 

foremost conditions to discussing the firm’s ethics and the extent to which it supports the society in 

which it exists with contributions of money , time and talent. Thus, CSR is composed of four parts: 

economic, legal, ethical and voluntary or philanthropic”. Furthermore, Carroll states that the 

economic category is the foundation. During the 80’s and 90’s, research focused mainly on the 

application of CSR in the industry.  

Similarly, Minvielle asserts that CSR is a construction of liberal capitalism. In the context of the 

Cold War and the opposition between capitalist and socialist economies, CSR was used 
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todemonstrate that also capitalism had a social foundation. Moreover, with the application of CSR, 

enterprises decreased the risks of being regulated by the state and enhanced their image towards the 

outside world and kept the best employees (Minvielle, 2010).  

As aforementioned, CSR comes thus originally from the employers’ side. It is a voluntary and  

business driven process going beyond the existing legal framework (Nordestgaard, &Kirton- 

Darling, 2004: 7). In Europe, the concept has been reinforced beginning 2000 with Belgium being 

one of the pioneering countries concerning CSR (Heene et al., 2004)  

In February 2002, a law has been issued, introducing ‘the social label’ aimed to “create a label for 

companies to put on their products if a company adhered to criteria and standards recognised by the 

International Labour Organisation (Aaronson & Reeves quoted in Heene et al, 2004). A survey led 

in Belgium in 2002 showed that CSR is often more customer satisfaction driven than orientated on 

the improving of or working on ethical values.  

On the trade union side, the view on CSR is more sceptical, i.e. there is a fear that the voluntary 

action of CSR might conflict with collective agreements as regulation tool for working conditions 

and might develop into a substitute for international regulatory frameworks (Nordestgaard, & 

Kirton-Darling, 2004). However, there have been attempts in some sectors between trade unions 

and employers’ associations in order to develop a common policy.  

Indeed, in some European sectoral social dialogues, CSR has been taken up, notably by EFFAT. In 

2004, the social partners of the Horeca sector adopted policies on CSR that suggest areas for action, 

beyond legal requirement, with regard to equal opportunities and non-discrimination, working 

conditions and work organization, fair pay, vocational training and lifelong learning, health and 

safety, restructuring and relationships between social partners. (European Commission, 2010: 42). 

Integrating CSR in the social dialogue means framing it and not replacing social dialogues by CSR.  

In a new communication (COM (2011) 681 final), the European Commission “puts forward a new 

definition of CSR as ‘the responsibility of enterprises for their impacts on society’, respect for 

applicable legislation, and for collective agreements between social partners, is a prerequisite for 

meeting that responsibility. To fully meet their corporate social responsibility, enterprises should 

have in place a process to integrate social, environmental, ethical, human rights and consumer 

concerns into their business operations and core strategy in close collaboration with their 

stakeholders.”  

According to these principles, CSR has a multidimensional nature. Social aspects of CSR include 

human rights, labour and employment practices (training, diversity, gender equality and employee 
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health and well-being. All these points constitute the core of social dialogues and collective 

agreements.  

 Labels  

  
Today, there are a lot of labels in the tourism industry and it is very difficult for consumers as well 

as for stakeholders to understand and choose specific labels. According to Xavier Font (2002), the 

first labels were created in the 80s and their number increased rapidly during the 90s in response to 

an increasing demand for greater visibility of companies’ engagement with sustainable development 

issues. One of the main reasons to create a label is to ensure sustainable development The other 

reason is related to commercial developments. Indeed, on one hand labels are a very important tool 

for branding, and on the other hand, they also contribute to reducing costs. For instance, promoting 

to restrain washing towels every day reduces in a significant way the water and washing powder 

consumption.  

Most of the labels focus specifically on environmental aspects of sustainability “somehow reflecting 

the priorities of the 80s and 90s echoed in the 1992 Earth Summit.” Moreover, the  majority of 

labels is created in Europe where green considerations are very important (Font 2004). However, 

during the early years in 2000, labels developed a more holistic approach of sustainability “while 

environment has been the softer target within sustainability, society is slowly embracing the full 

meaning of sustainability reflected at international events such as the World Summit on Sustainable 

Development and the World Ecotourism Summit, both in 2002”.  

Labels include thus the three pillars, but in different proportions for the social and economic aspects 

which are generally much less developed. In the requirements for most labels, social standards are 

limited to ILO Conventions’ standards. Moreover, when social aspects are integrated in the labels 

they concern, particularly in developing countries, the well-being of surrounding communities and 

not the staff working conditions (Font, 2004). The reason for this situation is that most labels are 

created in European countries where basic social needs are covered by legislation.   

III. The survey amongst the trade unions  
  
Although the contracting organisations have member organisations all over Europe, there is to date 

no overview of social dialogues, collective agreements and sustainability actions lead by trade 

unions in the various countries. Furthermore, in each country trade unions are differently organised 

following national specificities. Some countries have sector based trade unions (e.g. Germany, 
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Austria), in other countries the trade unions are linked to political parties or orientations and 

consequently one sector can be represented by different trade unions (e.g. Belgium, Italy).  

In order to identify the current situation, the research team, together with the project steering 

committee, opted for a quantitative survey addressing all members of the contracting organisations.  

One aim of the survey was the mapping of:  
1. existing and ongoing social dialogues and collective agreements within the responding countries  
2. discussions and actions involving trade unions related to sustainable tourism development  
 

Methodology   

The first step of the survey was to clarify which sectors are deemed to be part of the tourism 

industry. After discussions with the project steering committee, 7 sectors were retained (travel 

agencies and tour operators, sea and coastal passenger transport; water transport; air passenger 

transport; rail passenger transport; coaches; hotels and restaurants) providing respondents with the 

possibility of adding other sectors. Moreover, respondents were asked for each of the concerned 

sector to indicate whether they had social dialogues, collective agreements and sustainability 

debates and/or actions going on.  

In May 2011, UNI Europa, EFFAT and ETF sent the survey via email to all their member 

organizations organizing tourism workers. A first reminder was sent in July and a second one in 

August 2011.  

All in all, 27 trade unions replied, from 18 different countries out of 30 countries that are member in 

the 3 organisations. While the responding sample represents more than 50% of the countries, the 

exact number of organisations who received the questionnaire is unknown(Map 1).It should be 

noted, however, that several respondents only filled in the questionnaire very partially, making the 

information difficult to use.  

The following maps reflect the received responses and therefore are an indication but not an  

exhaustive representation of the reality.  
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Map 1 : Responses of trade unions  
  

  
  
The results   

The first question of the survey aims at understanding whom the trade unions in the different 

countries represent. In our sample, 8 trade unions are specifically dealing with transport workers 

(air, rail, water), 4 with hotel and restaurant workers, and 15 others are multi-sectoral1. 

Multisectoral trade unions cover either all tourism sectors (the case of Italy) or a combination of 

several subsectors, such as hotel, restaurant and catering (Fig. 4). The range of possibilities is very 

varied and specific to each State.  

Figure 4 : Survey - Repartition of trade unions  

  

  

  The most represented sectors by trade unions are the hotel and restaurant industry, represented by 

70% of sample (Figure 5).The second largest group consists of workers of travel agencies and tour 

operators (48%), followed by passenger air transport (33%), sea and coastal transport (29%) and 

workers of catering, coaches and spa sectors (each with 18.5%).  
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  Figure 5 : Representativity of sectors  

  

  

  

 Data show that some sectors are under-represented or not represented at all by trade unions (for 

example tourist guides). Several reasons can be found: freelance status, difficulties in connecting 

with trade unions or no specific categories.  

However, it should be stressed that the definition of social dialogue may vary at national level. It’s 

one of the findings of this survey: a collective agreement is not necessary preceded by a social 

dialogue and in some countries there are no social dialogues at all.  

On the other hand, many workers are not represented by trade unions due to the important number 

of SMEs and family enterprises in the tourism industry.  

The answers confirm and illustrate perfectly the complexity of the tourism industry, the diversity 

and the challenges for trade unions and workers.  

Social dialogue and collective agreements   

A report of the European Commission (2010) states that, at present, 36 sectoral social dialogue 

committees exist at European level. Among them, only 2 are related to the tourism industry 

(civilaviation and Horeca sectors) and 2 are partially related (maritime transport and railway 

sectors).  

In our survey, at national level 19 trade unions declared that they have a social dialogue (Map 2), 3 

replied no (but these have a collective agreement) and 4 by ‘yes and no’. This means that these 

trade unions have an ongoing social dialogue for one of several sectors that they cover, but not for 

the totality2.Trade unions have established dialogue with three specific partners:  
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-           national federations of employers/Chambers of Commerce  

-          private enterprises  

-          European associations  

12 trade unions are having a social dialogue between national employers’ federations or Chambers. 

Two trade unions conduct social dialogue with national federation and private enterprises. At last, 

only one trade union declared to have an on-going dialogue at European level.  

The responses of the survey allowed calculating by sectors the percentage of trade unions with an 

established social dialogue3 (Figure 6). Except for passenger air transport, the sectors have an equal 

or superior rate of 60%.  

Figure 6 : Social dialogue by sectors  
  

  
  
 Map 2 : Collective agreements for the tourism sector at national level  
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All respondent trade unions have collective agreements (Map 2), but:  

-          For some of them, not all the sectors they represent have a collective agreement. For 

example, in the case of STUH, tour operators, travel agencies, hotel and restaurant workers have 

a collective agreement, but not the workers in the catering industry.  

-          In the case of POKREPA and SEV, collective agreements have been established with private 

enterprises and not with national federations.  

The same calculations are made for collective agreements by sectors4:  

-          90% of trade unions that represent hotel workers have a collective agreement.  

-           The rate is of 84% for the restaurant sector, 80% for coaches and the spa sector.  

-          At last, a rate of 75% for the sea and coastal transport sector, 66% for passenger air transport, 

60% for travel agencies/tour operators and catering sectors.  

  
Figure 7 : Collective agreements by sectors  
  

  
  
Results show that social dialogues and collective agreements are not present in all countries and for 

all sectors of the tourism industry. It should be interesting to follow the evolution of their 

implementation.  

 Most significantly, the contents of social dialogues and collective agreements are very different 

depending on the country or the sector: The analysis of the replies highlights the great diversity and 

the complexity of the tourism industry. Workers in different sectors do not enjoy the same working 

conditions: for example, for VER.DI one of the key issues of the current debate is the establishment 

of a minimum wage in Germany.  

In this context, it may be interesting to compare the contents of collective agreements. This  

comparison would examine all aspects related to sustainable development (status of workers,  
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salary, minimum wage, extra hours, training, discrimination…)  

  

Discussions and actions about sustainable development   

The second aim of the survey was to provide an overview of ongoing debates and actions related to 

sustainable development that are realised by trade unions. Results show a range of different 

situations for European countries: differences of the concerned sectors and of definitions of 

‘sustainability’.  

19 trade unions have ongoing discussions on sustainable development. Among these trade unions, 

11 have actions. Unfortunately, respondents often do not explain the contents of the debates or 

actions. For the analysis, debates and actions have been treated together, because the lack of 

explanations by the responding trade unions show confusion / lack of precision between both.  

Map 3 shows where debates or actions are realised. This map is very ‘optimistic’: if one trade union 

in a country declares to have a discussion or an action for one sector of the tourism industry, we say 

that the debate exists.  

We provide the same map for the three most represented sectors (Horeca, transport, tour   

operators and travel agencies).The results point out different situations (Map 4.5 and 6).  

 Map 3 : Debates and actions on sustainable development  

  

  
 
Map 4 : Debates or action in Horeca sector  
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Map 5 : Debates or actions in transports sector  

   
  
 Map 6 : Debates or actions in the tour operators and travel agencies sector  
  

  
  
 

According to the replies, debates and actions for sustainable development exist:  

-          At different levels (national, European or international)  

-          With different stakeholders (private enterprises, government, international federations,  

NGOs, …)  

Amongst the examples cited by the trade unions, we find : social tourism, whales protection,  

detection of market needs, biodiversity preservation, climate protection, international women  

day, struggle against child prostitution, improvement of working conditions, minimum wages,  

negotiate collective agreements, …  

The answers of the respondents stress the great diversity of projects in terms of contents, but they 

also highlight the lack of clear definition of what sustainable development eventually means for 

trade unions.  

IV. Case studies   

The second aim of the research was to collect examples of good practice of actions in sustainable 

development taken by trade unions.  
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Methodology:   

Trade unions were asked in the survey to give examples of sustainability actions. The most 

interesting actions were then selected, in agreement with the project steering committee. In order to 

obtain more in-depth information, the people in charge of the actions were contacted and websites 

and other information material were analysed. Key issues were to learn more about the involved 

partners, the history and length of the actions, their geographical context and practical aspects.  

 The results:   

Sustainable development is an underlying issue in all collective bargaining, social dialogues and 

collective agreements. The aim of any of these is to make working conditions sustainable and 

acceptable for workers and employers. However, since the importance of sustainable development 

is increasingly acknowledged, trade unions have adopted programmes and instigated initiatives 

concerning sustainable development.  

The existing projects can be divided into several groups:  

a) Sustainability initiatives in the trade union’s home country  

b) Sustainability initiatives at destinations  

c) Cross-border initiatives and reflections   

 a)      Sustainability initiatives in the trade union’s home country   

In many countries initiatives related to sustainable development have been launched. While in some 

countries they concern the hotel sector, other countries opted for improving the workers’ skills.  

In some countries trade unions have signed up to use sustainable accommodation. In Austria, for 

instance, the trade union VIDA provides a list to all their members with accommodations having a 

sustainability policy related to environmental and social aspects. In Ireland, trade unions launched 

the campaign ‘Fair Hotels’ in May 2010. This campaign promotes hotels that were proposed by 

their own staff and staff representatives. While the campaign wants to promote quality employment 

in the hotel industry in Ireland, it also addresses the ‘ethical client’.   

A FAIR Hotels Expo will take place at the Liberty Hall Theatre in Dublin next month. The 13th 

April event gives Fair Hotels a chance to showcase its conference product to conference organisers. 

A total of 55 unions and 33 non-governmental bodies have already endorsed the Fair Hotels ethical 

trade mark.  
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And in advance of the Expo, Fair Hotels have written to all large conference hotels inviting them to 

join in the campaign. Over the next three years, Irish trade unions will stage 78 conferences, 

involving 9,150 delegates and totalling 51,075 bed nights.  

Unions organise delegate conferences because these are how unions make all of their important 

decisions.  

Now, unions have come together under the aegis of the Irish Congress of Trade Unions to agree a 

combined purchasing policy whereby all future business will be booked through hotels have signed 

up to the Fair Hotels principles. This makes Irish trade unions the biggest purchaser of conferences 

across Ireland and is certainly a major factor in the growing number of facilities that have signed up 

to the Fair Hotels code of ethics.  

The Fair Hotels website – www.fairhotels.ie– has seen a 20% increase in membership in the last 12 

months, making it a major success story in a market that is still under severe pressure as a result of 

the downturn. Ethel Buckley, of SIPTU’s Strategic Organising Department, outlined the steps that 

hotels seeking a slice of this lucrative business need to take. She said: “Essentially hotels need to 

take three simple steps to qualify. “Firstly, they sign the Fair Hotels agreement which provides for 

recognition of SIPTU for collective bargaining. “Secondly, they give a commitment that the hotel 

will be neutral on staff joining the union.”  

“Thirdly, they provide a list of all employees and access for organisers from the Strategic 

Organising Department to meet with staff. It really couldn’t be simpler.” SIPTU Sector Organiser 

Pat Ward added; “This Expo really is a prime opportunity for hotels to pick up conference business 

over the coming 12 months.  

“We’re looking forward to having a really busy and productive day for all of the hotels that have 

signed up to the Fair Hotels principles.”  

(http://www.siptu.ie/bulletin/pdf/1301311164LibertyMarchFInal.pdf)  

In Spain, FECOHT-CCOO and FECHTJ-UGT are involved in the IMSERSO project. It is a social 

tourism programme that started in 2003and helps seniors to go on holidays during low season. This 

consequently helps the local economy to benefit throughout the year and being less dependent on 

the tourism season. All accommodations of this project must fulfil some specific requirements 

related to sustainable management with a particular focus on working conditions. This project is a 

good example as it highlights actions that could be achieved by trade unions. Indeed, trade unions 

are an important player for social tourism in Europe for they connect the right for tourism for all 

(challenge 7 of the TSG) and better working conditions in tourism (challenge 3 of the TSG). In 
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sustaining and coordinating (in some countries) social tourism, the trade unions contribute to 

sustainable tourism development.  

Another example from Sweden is an initiative of developing skills. This initiative is based on 

BASICON, the European-wide basic qualification project in building professions  

(http://www.basicon.org/cms/index/362/). The aim is to lower precarious employment and develop 

qualified workers in hotels and restaurants. At present, the program focuses on cooks.  

A similar project concerning qualifications and skills of workers is coordinated by PODKREPA in 

Bulgaria. Together with the Bulgarian Chamber of Commerce and the Ministry of Labour, the trade 

union participates in the job mapping and the development of long term tourism strategies. One aim 

of this project is to evaluate the future needs for qualified and skilled worker force and to develop 

vision for the key competences for the next ten years.  

b)      Sustainability initiatives at destinations   

Generally, the destinations are in developing countries and initiatives are done in partnership 

between trade unions, NGOs, governmental agencies, etc.  

Some trade unions, e.g. in Sweden and Germany, collaborate with NGOs and other organizations to 

improve working conditions in destination countries. Initiatives were launched over the last 5 years 

in response to the development of all-inclusive travel, and to complement the promotion of tour 

operators based on environmental sustainable aspects.  

One example is the Swedish initiative and network ‘Fair travel. It is a network of six organisations: 

ECPAT, Fair Trade Center, the Swedish Hotel and Restaurant Workers Union HRF, the church of 

Sweden and the IOGT-NTO movement (an organization battling for the reduction of alcohol and 

drugs consumption). ” We believe that tourism can be a force for development in many countries – 

but that will require the travel industry to assume greater responsibility for sustainable travel, 

taking account of the social, ethical, economic and environmental effects”.  

The network was launched in 2008 with the aim to address mainly the negative impacts of all 

inclusive travel and inform the potential travellers to these destinations. Focus is on the 

deteriorating working conditions and the leakage of local benefit. Indeed, particularly in the all 

inclusive supply, most of the money goes to the TOs and foreign companies leaving very little 

income for the local workers and the local economy (food import; less employees due to buffets etc. 

While ‘Fair Travel’ believes that tourism is a good development tool, they wish employers to follow 

the OECD guidelines and attract attention through the media for responsible travel.  
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To reach these aims ‘Fait travel’ works with tour operators to improve working conditions and to 

inform tourists. The network produces information material, training materials, reports and 

organises seminar. The document ‘Recommendations to tour operators’5 insists on local economic 

development, working conditions, prostitution and child sex tourism, alcohol and drugs 

consummation, environment and territorial conflict.  

A second example is the implication of Italian trade unions (FILCAMS-CGIL, FISASCATCISL, 

UILTuCS-UIL) and the employers’ association (FIAVET) in the ECPAT project6. This 5 

http://www.schystresande.se/upl/files/42921.pdf  

6http://www.ecpat.net/EI/index.asp (consulted 15/11/2011). initiative campaigns against child 

prostitution, pornography and sexual traffic. Italian trade unions took part in the construction of the 

Code of conduct for the protection of children from sexual exploitation in travel and tourism. 

Moreover, they raise awareness amongst their members about this question, mainly tour operators’ 

and travel agencies’ workers. Workers are hence expected to inform tourists.  

The third example is a private initiative, the ABTA Travelife project. It is an example fora tour 

operators’ initiative on sustainable development. Travelife proposes a rating system for 

accommodation establishments (bronze, silver and gold award) based on specific requirements 

determined by Travelife Partners. The initiative was presented at the ETLC Conference in Rome on 

24-25 October 2011. The presentation showed that the emphasis is on environmental criteria, and 

that social rights are reduced to ILO Conventions. The reaction of the Travelife representative to the 

questions after the presentation was not very convincing that this project can contribute to the 

improvement of working conditions. There has neither been an implication of trade unions in the 

writing of the requirements, nor s there a participation in the control of the criteria. It is indeed a 

private initiative to brand the image of accommodation businesses.  

c)     Cross-border initiatives and reflections   

In order to highlight international initiatives, the EU co-financed TRUST project7launched by  

ETF in 2007 appears to be a good example for a cross-border initiative.    

TRUST is intended to:  

-          Demonstrate the need for various EU institutions to integrate a social dimension in 

transport policies;  

-          Highlight the importance of the “employment pillar” of the Lisbon Strategy: more and 

better jobs;  
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-          Stress the need for appropriate ex-ante and ex-post (social) impact assessments of  

restructuring processes;  

-           Mainstream gender-equality issues across a discussion on sustainability.  

-          Find a better balance between transport and environmental concerns;  

-          Highlight contradictions in unsustainable transport demand growth trends.  

A first step of this project was the construction of a common definition for all ETF members:  

What is “sustainable transport”?  

From a trade union perspective the concept of sustainable development means creating the  

conditions for economic growth, whilst ensuring fair working conditions and quality jobs in a  

socially responsible industry which, at the same time, does not harm the environment.  

A sustainable transport system has to meet the different functions of transport whilst respecting all 

three pillars of sustainability: social, sustainability, environmental sustainability and economic 

sustainability, as set out in the Lisbon Strategy.  

7http://www.itfglobal.org/etf/trust.cfm (consulted 15/11/2011)   

Social sustainability from a trade union perspective means:  

-           That transport fulfils its function for social inclusion and participation. This includes  

regional and local planning in order to provide adequate, quality infrastructure and services;  

ensuring public services for access to mobility and social inclusion.  

-           That transport industry itself is socially sustainable. The transport industry must provide 

safe and secure high quality jobs in decent working conditions, and without social dumping? 

This is a pre-condition for the delivery of high quality services for businesses and people. 

Sustainability in this wider sense requires an active and highly integrated policy that places the 

societal role to transport in the forefront: integration of regional, financial, social, economic 

and environmental policies.  

However, it might be an illusion to believe that in transport it is possible to place economic  

sustainability (competitiveness of the Europe transport industry) on the same level as  

environmental and social sustainability. The necessary consequence of this would be to re-think and 

to re-evaluate the liberalisation of transport markets in the light of its impact on  sustainability and 



 

Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal of Tourism And Research 

 

Cilt / Volume: 1 Yıl / Year: 2012 
Sayı / Number: 1  

 

 

49 
 

  

the reversal of liberalisation where it has contributed to worsening sustainability indicators, 

especially in the field of social and ecological sustainability.” (ETF)  

This project represents the 3 pillars of sustainable development with a particular focus on social 

aspects. The new economic models of flexibility are a core challenge for the workers in transport.  

However, when it comes to promoting the project, the environmental aspects of sustainable 

development are put forward, as the transport sector is generally pointed at for its environmental 

impact and hardly for social considerations.  

TRUST is particularly interesting for:  

-          Reflections about sustainable development and transport that could be transposed and 

adapted for the tourism industry.  

-There is a reflection on the definition of sustainable development. The definition is the work of 

trade unions and thus it contains social aspects.  

-   The definition bonds sustainable development and traditional trade union work. It proves the 

utility of trade unions in this discussion.  

VI. Conclusions and recommendations  

The aim of this research was to understand the state of social dialogues and collective agreements at 

national level within the tourism industry throughout Europe, and to examine the integration of 

sustainability debates or actions in the trade union work.  

The mapping of social dialogues and collective agreements highlights the differences between  

countries, but also between the sectors of the tourism industry. Moreover, the survey shows that not 

all sectors are represented equitably, e.g. tourist guides and tourist attraction workers. This 

complexity points to the difficulty of covering the entire sector when engaging in a European social 

dialogue for the tourism industry, and it emphasises the need to have workers from all subsectors of 

the tourism industry organised in trade unions.  

The follow-up of the national developments in social dialogue and collective bargaining is therefore 

of great interest, particularly in the current crisis where governments question or suspend collective 

agreements.  

Sustainable development is not yet entirely integrated in the traditional trade union work.  

Nevertheless, sustainable development is a very topical challenge that needs to be integrated in the 

European social dialogue:  



 

Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal of Tourism And Research 

 

Cilt / Volume: 1 Yıl / Year: 2012 
Sayı / Number: 1  

 

 

50 
 

  

-  Firstly, its social aspect is very close to the objectives pursued by trade union work. The 

reflections of ETF and the Tourism Sustainability Group prove that the concept matches 

perfectly with trade unions’ concerns.  

- Secondly, private enterprises have already integrated the concept of sustainable tourism 

development. To talk to each other as equals, trade unions must have their own definition and 

their own aims.  

In order to realize these two points, the setting up of a European Tourism Observatory and the 

common definition of sustainable development in tourism are essential.  

The drafting of a common definition could be directed by ETLC (as suggested in the conference).  

This process should integrate trade unions of all European countries and represent all sectors of the 

tourism industry. This definition should lead to common goals and a common action plan.  

The ETLC’s “European Trade Union Charter on Tourism” is a good departure to actions.  

Furthermore, an observatory of the development of social dialogue and collective agreements as 

well as sustainability actions appears to be useful tool for the future. The observatory should 

integrate national and European experiences.   

The survey brought up several issues that would be interesting to monitor in the future:  

- The difference between the sectors of the tourism industry.  

- An in-depth description of the contents and developments of social dialogue and collective 

agreements.  

-Debates and actions on sustainable development, detailed in the context of a common  

definition.  

-   The participation in EWCs  

-   The contents of agreements between enterprises and workers, particularly important in the 

European context.  

Concretely, a survey should be  

-  realized once a year  

-    with the participation of all trade unions  

-  with consistency in the questions, to facilitate the monitoring of evolutions by countries and by 

sectors  
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-   completed by national and European trade unions and EWCs  

Another objective for an observatory could be the follow-up of company initiatives. This 

knowledge is important for the discussion with enterprises and employers’ associations, and for the 

monitoring of the evolution of working conditions.  

In conclusion, it can be stated that the development of a sustainable tourism industry lies to a great 

extent in the hands of trade unions. Providing workers throughout Europe with fair and sustainable 

working conditions is the role of the European social dialogue. However, some debates need to be 

undertaken on who represents whom in the sector and on the definition of sustainable development, 

in order to make the European social dialogue a successful tool for the entire sector.   
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OTEL İŞLETMELERİNİN TÜKETİCİLERE YÖNELİK KULLANDIKLARI 

SATIŞ GELİŞTİRME ARAÇLARI: BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR 

ARAŞTIRMA 

Atilla AKBABA1, Tuba ŞAHİN2, Çiğdem MUTLU3 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de hızla büyüyen turizm sektörünün bir parçası olan otel 

işletmelerinin, nihai tüketici konumundaki müşterilerine yönelik olarak kullandıkları satış geliştirme 

araçlarını inceleyerek bu alandaki bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Çalışma kapsamında otel 

işletmelerinin satış geliştirme araçlarını kullanıp kullanmadıkları, kullanıyorlarsa hangi araçları 

daha sıklıkla kullandıkları, bu araçlara hangi dönemlerde başvurdukları ve satış geliştirme araçları 

hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Çalışmada Türkiye’deki beş yıldızlı otel işletmeleri incelenmiş 

ve gereksinim duyulan verilerin toplanmasında yapılandırılmış bir anket kullanılmıştır. 

Araştırmanın evrenini çalışmanın yürütüldüğü dönemde Türkiye’de faaliyet göstermekte olan tüm 

beş yıldızlı otel işletmelerinin satış ve pazarlamadan sorumlu yöneticileri oluşturmuş ve araştırma 

sonucunda 58 adet ankete ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, “İşletmenin web sitesi tüketicinin satın 

alma kararında etkilidir” önermesinin en yüksek aritmetik ortalama puanı aldığı (4.29), “Radyo 

reklamları tüketicinin satın alma kararında etkilidir” önermesinin ise en düşük ortalama puanı aldığı 

(3.38) belirlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Satış Geliştirme Araçları, Otel İşletmeleri, Pazarlama, Turizm 

1 Doç. Dr. Düzce Üniversitesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 
2 Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 
3 Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 
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THE PROMOTION TOOLS HOTEL ESTABLISHMENTS USE TOWARD 

CONSUMERS: A RESEARCH IN FIVE STAR HOTELS 

 

Abstract 

The purpose of this study was to contribute to the knowledge in related field through investigating 

the promotion tools that hotel establishments, a part of rapidly growing tourism sector in Turkey, 

use toward their consumers.  Within the scope of the study, whether the hotel businesses employ 

these tools or not, if they use, which tools they use more frequently, in which time periods they use 

those tools, and their comments about promotion tools were analyzed. Within the study, the five star 

hotels in Turkey were investigated and a structured questionnaire was used to collect the data 

needed. The managers who were in charge of sales and marketing of the all five star hotels which 

were in operation in Turkey in the time period this study was being conducted were formed the 

main population of the study, and 58 questionnaire forms were attained. At the conclusion of the 

research it was seen that “Web site of the establishment is effective on consumers’ buying 

decisions” item took the highest arithmetical average score (4.29), while “Radio advertisements are 

effective on the consumers’ buying decisions” item took the lowest average score (3.38).  

 

Keywords: Promotion tools, Hotel Establishments, Marketing, Tourism 

 

 
GİRİŞ 

 

 Satış, işletmelerin amaçlarına ulaşmak adına dış çevreye açılırken gerçekleştirdikleri her 

türlü faaliyet olarak tanımlanabilmektedir. İşletme yöneticilerinin işletmenin satış gücü verimliliğini 

geliştirmek, bir taraftan satış masraflarını düşürürken diğer taraftan satış gelirlerini arttırmak, 

işletmenin varlığını sürdürmek, topluma ve devlete karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmek için 

satış çabalarına yeterli önemi vermeleri gerekmektedir (Gürbüz ve Erdoğan, 2007). Farklı yazarlar 

tarafından çok sayıda tanımı yapılmış olan satış geliştirme ise, özü itibariyle tanımlamak gerekirse, 

ürünün üreticiden tüketiciye doğru olan hareketinde dağıtım kanalları boyunca ilave özendirmeler 

sunan doğrudan bir teşvik aracıdır (Yalçın, 1995:266). Diğer bir tanıma göre satış geliştirme, 

tüketicileri satın almaya; aracıları ise mal veya hizmete çekmeyi özendirmek için yapılan 
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tutundurma faaliyetleridir (İslamoğlu, 1999:512). Satış geliştirme faaliyetlerinde kullanılan araçlar 

tüketicilere, aracılara ve işletme satış elemanlarına yönelik olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır 

(Uygur, 2007:349).  

Son yıllarda yaşanan ekonomik değişimler, bilgilendirme tekniklerindeki ilerlemeler, bazı 

turistik destinasyonların ön plana çıkışı gibi etkenler birçok satın alma alışkanlığını 

değiştirmektedir. Turist davranışlarında ve taleplerinde meydana gelen değişiklikler ve diğer 

etkenler nedeniyle işletmeler turistleri aramak ve onları kendilerine çekmek için çeşitli satış 

geliştirme araçları kullanmaktadırlar (Akpolat, 2006:26). Ancak bir pazarlama gurusu olarak kabul 

edilen Philip Kotler, işletmeler tarafından satış araçlarının iyi kullanılamadığını ve bu durumun satış 

kapasitelerini düşürdüğünü ifade etmektedir (Kotler, 2004:92-102). 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de hızla büyüyen turizm sektörünün bir parçası olan otel 

işletmelerinin, nihai tüketici konumundaki müşterilere yönelik olarak kullandıkları satış geliştirme 

araçlarını inceleyerek bu alandaki bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Çalışma kapsamında otel 

işletmelerinin satış geliştirme araçlarını kullanıp kullanmadıkları, kullanıyorlarsa hangi araçları 

daha sıklıkla kullandıkları, bu araçlara hangi dönemlerde başvurdukları ve satış geliştirme araçları 

hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Ayrıca çalışmaya katılan oteller ve anketlere cevap veren 

katılımcılar hakkında gereksinim duyulan demografik özellikler ve işletmelere ilişkin niteliklerle 

ilgili veriler de derlenmiştir. 

 

OTEL İŞLETMELERİNDE KULLANILAN SATIŞ GELİŞTİRME ARAÇLARI 

 

 Satış geliştirme araçlarının doğru öncelikle, ürüne, fiyata, satış yerine ve iletişime göre 

kullanılması sonucunda, özellikle hizmet işletmeleri açısından bakıldığında, müşterilere satın alma 

kararlarını hızlandırma ve işletmenin pazar payını genişletebilme gibi yararlar sağlanabileceğinden 

söz edilmektedir (Kocabaş vd., 1999:56). Bunlara ek olarak fiyat indirimi, ödül ya da hediye 

dağıtımı gibi özendirici satış çabaları ile tüketicide kazançlı olma duygusu gerçekleştirilerek 

müşteri tatmininin sağlanması (Green, 1996:16-17), daha kapsamlı pazarlama faaliyetlerine göre 

daha az maliyetli olması (Tığlı ve Pirtini, 2003:119) gibi yararlar da ifade edilmektedir.  

Satış araçları, turistik bir mal veya hizmet hakkında insanları bilgilendirmenin bir yolu 

olarak tanımlanmaktadır. Satış araçları, mal ve hizmetleri kullanmada müşterileri cesaretlendirdiği 

kadar onların marka algılarını geliştirecek bir yol olarak şirketler tarafından tasarlanan bir teknik 

olarak kullanılmaktadır (NIOS, 2011a). 
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Otel işletmelerinde genel olarak kullanılan satış geliştirme araçları şu şekilde belirtilebilir;   

Kuponlar: Kuponlar ürün paketi, ilanlar veya gazete ve dergiler aracılığıyla tüketicilere 

sunulur. Bu kuponlar ürün satın alınırken kullanılmaktadır. Bu kampanyaya dâhil indirimli fiyatlar 

yeni veya geliştirmeye yönelik ürünler ötesinde olası müşteriyi çekim için kullanılmaktadır (NIOS, 

2011b). Kuponlar aynı zamanda ürün değerini yükseltmek amacıyla kullanılmaktadır. Bir kupon, 

müşterilere ürünlerden ücretsiz veya indirimli yararlanma olanağı sağlamaktadır (Kang, 2011). 

Örnekleme: Kapıdan kapıya sunulan, postayla gönderilen, bir turistik işletmeden alınan bir 

başka ürüne ekli olan ya da bir reklam filmine konu olan bir ürün/hizmetin ücretsiz bir miktarının 

teklif edilmesidir (Kotler, 2009:557). Bu yöntem aynı zamanda, müşteriye ürünün ön satış 

teşebbüsü olarak da değerlendirilmektedir. Sözgelimi, bir restoranda ücretsiz olarak sunulacak 

küçük bir parça tatlıyla bir müşteriyi daimi müşteri olarak kazanmak için bir fırsat yaratılarak geniş 

tatlı menüsünün de değeri arttırılmak veya tanıtılmak istenebilir (Kang, 2011).  

Bonus: Herhangi bir ürün satın alındığında ürünün yanında ücretsiz olarak verilen 

hediyelerdir. Özel bir ürünü satmak için müşteriyi çekmekte etkili bir yöntemdir (NIOS, 2011b). 

Değişim/Takas: Ürünün, asıl fiyatından daha az maliyetle yeni bir ürün için değiştirilmesi 

anlamına gelmektedir. Ürün tanıtımında ilgi çekmek adına kullanışlı bir yöntemdir (NIOS, 2011b). 

Fiyat İndirimi: Bu teklifte, ürünler asıl fiyatından daha düşük bir fiyata satılmaktadır. Bu 

satış geliştirme uygulaması sezon sonları ve bazen de satışa sunulan yeni bir ürünün tanıtımında 

kullanılmaktadır (NIOS, 2011b). 

Fuar ve Sergiler: Fuar ve sergiler yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası olarak yeni ürün 

tanıtımı, ürünleri sergilemek, tanıtmak ve ürünlerin kullanımını ve özelliklerini açıklamak amacıyla 

düzenlenebilmektedir. Ürünler sergilenir ve aynı zamanda uygun bir fiyatla satışa sunulur (NIOS, 

2011b). 

Ücret İadesi: Burada müşterilere ürünü kullandıktan sonra memnun olmadıkları takdirde 

ürünü geri getirerek ücretlerinin tamamının geri ödeneceği garantisi verilmektedir. Bu durum 

ürünün kalitesine yönelik müşteriler arasında güven yaratmaktadır. Bu teknik özellikle yeni ürün 

tanıtımlarında yoğun olarak kullanılmaktadır (NIOS, 2011b). 

Hediyeler: Müşterileri, belirli bir ürünü ya da hizmeti satın almaya teşvik edecek kadar 

göreceli düşük bir maliyete sahip ya da maliyetsiz bir satış teklif etmektir. Satışa sunulacak olan 

ürüne ya da hizmete hediye eklenmektedir (Kotler, 2009:557).  
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Ödüller: Herhangi bir şeyi satın almanın sonucunda, nakit para, geziler ya da ürün/hizmet 

kazanma ödül olarak tüketicilere teklif edilmektedir (Kotler, 2009:557). 

 

 

YÖNTEM  

 

 Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de hızla büyüyen turizm sektörünün bir parçası olan otel 

işletmelerinin, nihai tüketici konumundaki müşterilerine yönelik olarak kullandıkları satış geliştirme 

araçlarını inceleyerek bu alandaki bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Çalışma kapsamında otel 

işletmelerinin satış geliştirme araçlarını kullanıp kullanmadıkları, kullanıyorlarsa hangi araçları 

daha sıklıkla kullandıkları, bu araçlara hangi dönemlerde başvurdukları ve satış geliştirme araçları 

hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Ayrıca çalışmaya katılan oteller ve anketlere cevap veren 

katılımcılar hakkında gereksinim duyulan demografik özellikler ve işletmelere ilişkin niteliklerle 

ilgili veriler de derlenmiştir. Verilerin toplanmasında yapılandırılmış bir anket kullanılmıştır. Anket 

formu üç ana bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümü, satış geliştirme araçlarının otel 

işletmelerinde kullanım durumları hakkında bilgi edinmeye yöneliktir. Anketin ikinci bölümünde 

ise otel işletmelerinin satış geliştirme araçları hakkındaki görüşlerini belirlemeye olanak sağlayacak 

önermeler yer almaktadır. Bu bölüm, gereksinim duyulan verileri elde etmeye yönelik olan 22 

önerme içermektedir. Anketin ikinci bölümünde yer alan önermeler 5’li Likert ölçeği kapsamında 

yer almaktadır. Anketin üçüncü bölümü ise, ankete yanıt veren katılımcılar ve işletmeleri hakkında 

tanımlayıcı bilgi edinmeye yöneliktir. Anketin mantıksal geçerliliğini geliştirmek, dönüş oranını 

yükseltmek ve yanıtların güvenilirliğini sağlamak amacıyla Dillman (1978), Conant ve diğerleri 

(1990), Churchill (1991), Faria ve Dickinson (1992) ve Sekaran (2000) tarafından getirilen öneriler 

dikkate alınmıştır. Söz konusu öneriler anket tasarımı, ön uygulama, anketlerin dağıtım ve geri 

toplanma süreci gibi konuları içermektedir. Çalışmada kullanılan anketin geliştirilmesi aşamasında 

öncelikle konuyla ilgili Türkçe ve İngilizce bilimsel yazında yer alan araştırmalar incelenmiştir. 

Gürbüz ve Erdoğan (2007), Gülçubuk (2007)  tarafından yapılan çalışmalar anketin 

oluşturulmasında katkı sağlamıştır. 

Uygulamada kullanılan anketin geçerliliğinin ve güvenilirliğinin sağlanması için üç aşamalı 

bir ön çalışma gerçekleştirilmiştir. Geçerlilik, belirli bir kavramı ölçmek için geliştirilmiş bir 

ölçeğin gerçekten bu kavramı ölçüp ölçmediği ile ilgilidir. Güvenilirlik ise, geliştirilen ölçeğin 

zamana ve yere göre değişiklik göstermemesi, tutarlı ve dengeli sonuçlar üretmesi ile ilgilidir 

(Sekaran, 2000:204). Üç aşamalı ön çalışma ile anketin görünüş geçerliliği ve mantıksal geçerliliği 
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sağlanmıştır. Anket formu ilk olarak ilgili alanda çalışan akademisyenler tarafından (birinci aşama) 

ve sonrasında otel satış ve pazarlama bölüm yöneticileri tarafından (ikinci aşama) incelenmiştir. Bu 

incelemeler sonrasında bir de ön uygulama gerçekleştirilmiştir (üçüncü aşama). Hazırlanan anket 

formu, kullanılan dil, yapı ve bütünlük açılarından üç aşamada değerlendirilmiş ve her aşamada 

yapılan öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Üçüncü aşamada gerçekleştirilen ön 

uygulama çerçevesinde 15 otelin satış ve pazarlamadan sorumlu yöneticisinden anket formlarını 

doldurmaları istenmiştir. Bu ön uygulamada anket formlarının yöneticiler tarafından anlaşılmasında 

ve doldurulmasında hiç bir zorlukla karşılaşılmadığı ve ankette kullanılan dilin kolayca anlaşıldığı 

gözlemlenmiştir. Satış geliştirme araçlarına yönelik görüşleri değerlendiren ölçekte yer alan 22 

ifadenin içsel tutarlılığını ölçmek amacıyla yapılan güvenilirlik analizi sonucunda tüm ifadeler için 

güvenilirlik katsayılarının (Cronbach Alpha) 0.91 ile 0.93 arasında oluştuğu belirlenmiştir. 

Cronbach Alpha katsayısı, bir dizi içerisindeki öğelerin birbirleriyle ne düzeyde olumlu ilişkili 

olduklarını gösteren, diğer bir deyişle, bir ankette yer alan soruların her birinin birbiri ile ne kadar 

iyi ilişkilendirilmiş olduğunu araştıran bir güvenilirlik katsayısıdır (Sekaran, 2000:308). 0.60 

düzeyinde ve yukarısında oluşan Cronbach Alpha güvenilirlik katsayıları kabul edilebilir 

düzeylerdir (Nunnally ve Bernstein, 1994:86). Ön uygulamada elde edilen anket formlarına 

uygulanan güvenilirlik analizi sonucu ölçekte yer alan ifadeler için elde edilen Cronbach Alpha 

katsayılarının önerilen düzeylerde olduğu görülmekte ve ifadelerin içsel tutarlılığının ve 

güvenilirliğinin sağlanmış olduğu anlaşılmaktadır. 

 Ön uygulama sonrasında ana uygulama aşamasına geçilmiştir. Uygulamanın ana kitlesini 

çalışmanın yürütüldüğü 2010 yılında Türkiye’de faaliyet göstermekte olan tüm 5 yıldızlı otel 

işletmeleri oluşturmaktadır. Söz konusu otellerin her birine bir adet anket formu gönderilmiş ve 

yanıt verebilecek bilgi ve yetkinliğe sahip oldukları düşünüldüğü için otel satış ve pazarlama 

yöneticileri veya sorumlularının anketi yanıtlamaları istenmiştir. Otel işletmeleri, Turizm 

Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 19. maddesinde “asli 

fonksiyonları müşterilerin otel ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında, yeme-içme, spor 

ve eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen 

tesisler” olarak tanımlanmaktadır (KTB, 2011). Otel işletmeleri sahiplik, büyüklük, yönetim şekli 

gibi değişik ölçütler açısından sınıflandırılabilmektedir. Otel işletmelerinin sınıflandırılmasında 

dikkate alınan ölçütlerden birisi de yıldız sayılarıdır. Yukarıda sözü geçen yönetmelikte de otel 

işletmeleri yıldız sayılarına göre bir, iki, üç, dört ve beş yıldızlı oteller olarak sınıflandırılmaktadır. 

Beş yıldızlı oteller, yerleşme durumu, yapı, tesisat, donatım, dekorasyon ve hizmet standardı olarak 

üstün özellikler gösteren, dört yıldızlı oteller için aranan şartlarla birlikte bazı ilave nitelikleri de 

taşıması beklenen en az 120 odalı tesislerdir (KTB, 2011). Beş yıldızlı otel işletmeleri, daha az 
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sayıda yıldıza sahip işletmelere göre, yönetimleri ve örgüt yapıları bakımından daha kurumsal bir 

yapılanma içinde olmaları nedeniyle çalışma için tercih edilmiştir. Çalışmanın örneklem 

çerçevesinin belirlenmesinde Hotel Guide 2009 Türkiye Otel Rehberi ve Türkiye Seyahat 

Acentaları Birliği (TURSAB) tarafından derlenen veriler (TURSAB, 2010) temel alınmıştır. 

Yapılan inceleme sonucunda, araştırmanın uygulandığı dönemde Türkiye’de 308 adet 5 yıldızlı 

otelin faaliyet göstermekte olduğu anlaşılmıştır. Uygulama 2010 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz 

ayları içerisinde yürütülmüş ve söz konusu otellere elektronik posta ile anketler gönderilmiştir. 

İnternet üzerinden ulaşılan ve doldurulan bir on-line anket formu hazırlanmış ve 308 otelin mail 

adreslerine e-posta ile gönderilmiştir. 2 haftalık bir bekleme döneminden sonra yanıt gelmeyen 

otellere bir kez daha anket gönderilmiştir. Uygulama sonucunda 58 adet forma ulaşılmıştır. 

Hazırlanan bilgisayar programı aracılığıyla, anketler doldurulduğu anda elektronik ortamda 

depolanarak veriler kayıt altına alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 11.0 (Statistics 

Programme for Social Sciences) paket programı kullanılmış ve yapılan analizler sonucunda elde 

edilen bulgular yoruma tabi tutulmuştur.  

 Anketin birinci bölümünde yer alan, satış geliştirme araçlarının otel işletmelerinde kullanım 

durumları hakkında bilgi edinmeye yönelik sorular frekans dağılımları açısından incelenmiştir. 

Anketin ikinci bölümünü oluşturan, otel işletmelerinin satış geliştirme araçları hakkındaki 

görüşlerini belirlemeye yönelik önermelere ilişkin aritmetik ortalamalar ve standart sapmalar 

hesaplanmıştır. Anketin üçüncü bölümünde yer alan, katılımcılar ve işletmeleri hakkında bilgi 

edinmeye yönelik her bir soru frekans dağılımları açısından analiz edilmiştir. 

 

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

 

Anketin üçüncü bölümünü oluşturan, katılımcılar ve otel işletmeleri hakkındaki sorulara verilen 

yanıtlar frekans dağılımları açısından analiz edilmiştir. Bu bölümden elde edilen veriler Tablo 1’de 

frekans ve yüzde dağılımı olarak sunulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 



 

Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal of Tourism And Research 

 

Cilt / Volume: 1 Yıl / Year: 2012 
Sayı / Number: 1  

 

 

60 
 

  

 

 

 

 

Tablo 1: Demografik Özellikler ve İşletmelere İlişkin Nitelikler (n = 58).  

Değişkenler 
Dağılım 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Cinsiyet 

Kadın  

Erkek 

20 

38 

34.5 

65.5 

Oteldeki pozisyonu 

Satış ve pazarlama müdürü 

Genel müdür yardımcısı 

Yönetici asistanı 

Satış sorumlusu 

Diğer 

 

23 

2 

2 

11 

20 

39.7 

3.4 

3.4 

19.0 

34.5 

Otelin kaç yıldır faaliyette olduğu 

5 yıl ve daha az 

6-10 yıl 

11-15 yıl 

16-20 yıl 

21-25 yıl 

26 yıl ve üzeri  

11 

4 

12 

22 

4 

3 

19 

6.9 

20.7 

37.9 

6.9 

5.2 

Otelin hizmete açık olduğu dönem 

Bütün yıl 

Sadece turizm sezonunda 

51 

7 

87.9 

12.1 

Otelin türü 

Şehir oteli 

Sayfiye (Tatil) oteli 

Diğer (kongre, fuar, golf oteli gibi) 

28 

26 

4 

48.3 

44.8 

6.9 

Otelin yönetim biçimi 

Bağımsız işletme 

Yerli zincir 

Yabancı zincir 

Bu soruya cevap vermeyen 

23 

17 

16 

2 

39.7 

29.3 

27.6 

3.4 

Otelin toplam oda sayısı 

En büyük otelin oda sayısı  

En küçük otelin oda sayısı 

3500 

120 
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Tabloda verilen bulgular incelendiğinde anketi yanıtlayan katılımcıların %34.5’inin kadın, 

%65.5’inin erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Katılımcıların otellerdeki pozisyonlarına 

bakıldığında, %39.7’sinin “satış ve pazarlama müdürü”, bunu ise %19.0 ile “satış sorumlusu” 

ünvanlı pozisyonların izlediği anlaşılmaktadır. Bu soruda diğer seçeneğini işaretleyenlere 

bakıldığında sahip oldukları pozisyonların “satış müdürü”, “satış koordinatörü” gibi isimler aldığı, 

yine bazı otellerde ise satış ve pazarlama faaliyetlerinin önbüro müdürleri tarafından yürütüldüğü 

anlaşılmaktadır. Otellerin yaşlarına bakıldığında, %58.6 gibi önemli bir bölümünün 11-20 yıl arası 

bir faaliyet yaşına sahip oldukları anlaşılmaktadır. Yaşları dikkate alındığında, otellerin önemli bir 

bölümünün nispeten yeni işletmelerden oluştuğu söylenebilir. Uygulamaya katılan otellerin %87.9’i 

yıl boyunca açık kalırken, %12.1’i sadece turizm sezonunda hizmet vermektedir. 

 Müşterilerinin çoğunluğu dikkate alınarak yapılan bir değerlendirmede otellerin %48.3’ünün şehir 

oteli, %44.8’inin sayfiye (tatil) oteli olduğu, bu sorudaki diğer seçeneğini işaretleyen 4 otelden 

2’sinin kongre ve fuar oteli, diğer 2’sinin de golf oteli olduğu belirlenmiştir. Otellerin oda sayılarına 

bakıldığında ise, oda sayılarının 120 ile 3500 oda arasında değiştiği ve otellerin büyük bir 

bölümünün (%41.4) 300 ile 500 aralığında oda sayısına sahip olduğu görülmektedir.    

 Anketin birinci bölümünde yer alan, satış geliştirme araçlarının otel işletmelerinde kullanım 

durumları hakkında bilgi edinmeye yönelik sorular frekans dağılımları açısından incelenmiştir. Bu 

bölümden elde edilen değerler Tablo 2’de sunulmaktadır. 
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Tablo 2: Satış Geliştirme Araçlarının Otel İşletmelerinde Kullanım Durumları (n = 58).  
Değişkenler Dağılım 

(n) 
Yüzde 

(%) 
Kullanılan satış geliştirme araçları 
Kuponlar 
Fiyat indirimleri 
Ödüller 
Yarışmalar/Çekilişler 
Oyunlar 
Merchandising (Tanzim/teşhir) 
Ürün örnekleme 
Hediye dağıtımı 
Hediye sertifikası 
Bonus önerileri 
Broşürler 
Standlar/Ürün tanıtımları 
Posterler 
Afişler 
Tüketici katalogları 
Özelleştirilmiş ürün paketleri 
Ödemede kolaylık 

25 
49 
16 
10 
8 
8 

12 
15 
7 

13 
29 
20 
8 

10 
15 
21 
18 

43.1 
84.5 
27.6 
17.2 
13.8 
13.8 
20.7 
25.9 
12.1 
22.4 
50.0 
34.5 
13.8 
17.2 
25.9 
36.2 
31.0 

Planlamada karşılaşılan sorunlar 
Yüksek maliyet 
Bütçe yetersiz 
Otel sahibi/yöneticisi 
Eşgüdüm noksanlığı 
Yasal/politik/teknolojik engeller 
Yaratıcılık noksanlığı 
Nitelikli eleman noksanlığı 
Diğer (geri bildirim noksanlığı, rakip firmalar vb.) 

37 
19 
8 

10 
3 

18 
22 
4 

63.8 
32.8 
13.8 
17.2 
5.2 

31.0 
37.9 
6.9 

Satış geliştirme araçlarının kullanıldığı dönem 
Yüksek sezonda 
Yıl boyunca 
Düşük sezonda 
Satış geliştirme uygulamıyoruz 

25 
16 
17 
- 

43.1 
27.6 
29.3 

- 
Sonuçların ölçülüp ölçülemediği 
Evet 
Hayır 
Bu soruya cevap vermeyen 

37 
19 
2 

63.8 
32.8 
3.4 

Sonuçlar hangi yöntemle ölçülüyor 
Cevap verimliliği yöntemi 
Kıyaslama yöntemi 
Satış etkisi yöntemi 
İletişim etkisi yöntemi 

- 
22 
15 
2 

- 
37.9 
25.9 
3.4 

 
Satış geliştirme araçlarının otel işletmelerinde kullanım durumları incelendiğinde “Fiyat 

indirimleri” uygulamasının %84.5 ile ilk sırada geldiği ve bunu %50.0 ile “Broşürler” ve %43.1 ile 

“Kuponlar”ın izlediği, en az kullanılan araç olarak ise %12.1 ile “Hediye sertifikaları”nın geldiği 

görülmektedir. Kotler (2004:98) satış promosyon uygulamalarının büyük çoğunluğunun kazanç 

sağlamadığını, bu uygulamalar içerisinde en kazançsız olanın ise fiyat indirimleri olduğunu ifade 

etmektedir. Fiyat indirimi uygulamalarında, ürünün halihazırda kullanıcısı olanlar ürünü indirimli 

fiyatla satın almakta ya da fiyata duyarlı satın alma yapan ve herhangi bir markaya sadakati 

olmayan yeni kullanıcılar ürünü satın almaktadır. Bu durum kısa bir dönem için satışları arttırsa da 

uzun vadede yarar sağlamamaktadır. Yine kullanılan araçların hangilerinin daha sık tercih 

edildiğine bakıldığında da, otellerin %51.7’sinin “Fiyat indirimleri”ni daha sıklıkla kullandıkları, 

bunu ise %19.0 ile “Broşürler” ve %19.0 ile “Özelleştirilmiş ürün paketleri”nin izlediği 
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görülmektedir. Satış çabalarını planlamada karşılaşılan sorunlara bakıldığında “Yüksek maliyetler” 

seçeneğinin %63.8 ve “Yaratıcılık noksanlığı” seçeneğinin %37.9 ile ilk sıralarda geldiği 

görülmektedir. Bu soruda “Diğer” seçeneğini işaretleyen iki katılımcı ise “Geri bildirim noksanlığı” 

ve “Rakip firmalar”ı satış çabalarının planlanmasında birer engel olarak göstermiştir. Satış 

geliştirme araçlarının kullanıldığı dönemler incelendiğinde otellerin %43.1’inin “Yüksek sezonda” 

seçeneğini işaretlediği görülmektedir. Kullanılan satış geliştirme araçlarının yarattığı sonuçların 

ölçülüp ölçülemediğinin sorulduğu soruda otellerin %63.8’i sonuçları ölçebildiklerini ifade 

etmektedirler. Sonuçların ölçümünde kullanılan yöntemler olarak %37.9 ile “Kıyaslama yöntemi” 

ve %25.9 ile “Satış etkisi” yönteminin ön plana çıktığı anlaşılmaktadır. Bu soruda “Diğer” 

seçeneğini işaretleyen iki otel ise hangi farklı yöntemi kullandıklarını belirtmemişlerdir.   

 
Tablo 3: Otel İşletmelerinin Satış Geliştirme Araçları Hakkındaki Görüşlerini Belirlemeye Yönelik 

Önermelere İlişkin Aritmetik Ortalamalar ve Standart Sapmalar (n = 58). 

Önermeler Aritmetik 
ortalama 

Standart 
sapma 

Cronbach 
Alpha 

1 Gazete reklamları tüketicinin satın alma kararında etkilidir. 4.00 1.1082 0.914 
2 Seyahat dergilerine verilen reklamlar tüketicinin satın alma kararında etkilidir. 3.98 0.7834 0.919 
3 Radyo reklamları tüketicinin satın alma kararında etkilidir. 3.37 0.7909 0.928 
4 Televizyon reklamları tüketicinin satın alma kararında etkilidir. 4.24 0.7793 0.920 
5 Açık hava reklamları tüketicinin satın alma kararında etkilidir. 3.84 0.7446 0.919 
6 Elektronik posta göndererek yapılan reklam tüketicinin satın alma kararında etkilidir. 3.56 1.0106 0.929 
7 İşletmenin web sitesi tüketicinin satın alma kararında etkilidir. 4.29 1.0261 0.918 
8 İnternet reklamları tüketicinin satın alma kararında etkilidir. 4.13 1.0336 0.915 
9 Kataloglar tüketicinin satın alma kararında etkilidir. 3.74 0.7622 0.919 
10 Afiş, broşür ve posterler tüketicinin satın alma kararında etkilidir. 3.81 0.8876 0.917 
11 Kuponlar tüketicinin satın alma kararında etkilidir. 3.91 0.9603 0.921 
12 Fiyat indirimleri tüketicinin satın alma kararında etkilidir. 4.24 1.1594 0.914 
13 Ödüller tüketicinin satın alma kararında etkilidir. 3.89 0.8520 0.918 
14 Yarışmalar ve çekilişler tüketicinin satın alma kararında etkilidir. 3.74 0.7849 0.922 
15 Ürün örneklemesi tüketicinin satın alma kararında etkilidir. 3.67 0.6592 0.918 
16 Özelleştirilmiş paketler tüketicinin satın alma kararında etkilidir. 3.77 1.2431 0.916 
17 Hediye sertifikaları tüketicinin satın alma kararında etkilidir. 3.55 0.9209 0.916 
18 Hediyeler tüketicinin satın alma kararında etkilidir. 3.70 1.0088 0.915 
19 Bonus önerileri tüketicinin satın alma kararında etkilidir. 3.67 1.0325 0.917 
20 Merchandising (tanzim/teşhir) uygulamaları tüketicinin satın alma kararında etkilidir. 3.56 0.7281 0.921 
21 Sponsorluk uygulamaları tüketicinin satın alma kararında etkilidir. 3.48 0.9776 0.922 
22 Stand açarak ürün tanıtma uygulamaları tüketicinin satın alma kararında etkilidir. 3.68 0.8420 0.922 

 
Anketin ikinci bölümünü oluşturan, otel işletmelerinin satış geliştirme araçları hakkındaki 

görüşlerini belirlemeye yönelik önermelere ilişkin aritmetik ortalamalar ve standart sapmalar 

hesaplanmıştır. Bu bölümden elde edilen değerler Tablo 3’de sunulmaktadır. Daha önce de 

belirtildiği gibi Cronbach Alpha değerleri bir ölçeğin güvenilirliği konusunda fikir vermektedir. 
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Elde edilen Alpha değerleri incelendiğinde bu değerlerin en düşük 0.914 ile en yüksek 0.929 

değerleri arasında oluştuğu ve toplam için oluşan Alpha değerinin ise 0.923 olduğu görülmektedir. 

Uygulanan güvenilirlik analizi sonucu ölçekte yer alan ifadeler için ve ifadelerin toplamı için elde 

edilen Cronbach Alpha katsayılarının kabul edilebilir düzeylerde olduğu görülmekte ve ifadelerin 

içsel tutarlılığının ve güvenilirliğinin sağlandığı anlaşılmaktadır. Alpha değerleri bu bölümü 

oluşturan ifadeler arasında iyi bir içsel tutarlılık olduğunu göstermekle birlikte ifadelerin toplamı 

için bulunan Alpha değeri ölçeğin birliktelik geçerliliğine işaret etmektedir (Parasuraman vd. 1991). 

Analiz sonucu oluşan değerler Tablo 3’de görülmektedir. Anket formunun oluşturulması 

aşamasında ilgili alanda uzman olan çok sayıda akademisyen ve yönetici tarafından anket 

incelenmiş ve uygunluğu doğrultusunda onay alınmıştır. Konu ile ilgili uzmanların bu 

değerlendirmeleri anketin görünüş geçerliliğini ve mantıksal geçerliliğini de onaylamaktadır. 

 Araştırmaya katılan otel işletmelerinin satış geliştirme araçlarına yönelik görüşleri 

değerlendirildiğinde; “İşletmenin web sitesi tüketicinin satın alma kararında etkilidir” önermesinin 

en yüksek aritmetik ortalama puanı aldığını (4.29), bunun sonrasında “Televizyon reklamları 

tüketicinin satın alma kararında etkilidir” (4.24) ve “Fiyat indirimleri tüketicinin satın alma 

kararında etkilidir” (4.24) önermelerinin geldiği görülmektedir. Söz konusu önermelerden “Radyo 

reklamları tüketicinin satın alma kararında etkilidir” önermesinin en düşük ortalama puanını aldığı 

(3.37) ve bunu “Sponsorluk uygulamaları tüketicinin satın alma kararında etkilidir” (3.48) ve 

“Hediye sertifikaları tüketicinin satın alma kararında etkilidir” (3.55) önermelerinin izlediği 

görülmektedir. Burada ortaya çıkan durum Kotler’in (2004:7) kitlesel pazarlama (TV reklamları 

gibi) maliyetlerinin hızla yükselmekte, bunun aksine etkinliğinin ise azalmakta olduğu yönündeki 

saptamaları ile çelişki göstermektedir. İşletmelerin kullandıkları araç temelinde etkinlik ölçüm ve 

izlemesinde bulunmaları daha nesnel sonuçlar elde edilmesini sağlayabilecektir.  

 

SONUÇ 

Bu çalışmada, otel işletmelerinin nihai tüketici konumundaki müşterilerine yönelik olarak 

kullandıkları satış geliştirme araçları incelenerek bu alandaki bilgi birikimine katkıda bulunmak 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda otel işletmelerinin satış geliştirme araçlarını kullanıp kullanmadıkları, 

kullanıyorlarsa hangi araçları daha sıklıkla kullandıkları, bu araçlara hangi dönemlerde 

başvurdukları ve satış geliştirme araçları hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Çalışma kapsamında 

Türkiye’deki beş yıldızlı otel işletmelerinin ilgili yöneticilerine ulaşılarak, yapılandırılmış bir anket 

formu yardımı ile gereksinim duyulan veriler toplanmaya çalışılmıştır. Elde edilen verilerin analizi 

ile anketleri yanıtlayan katılımcıların demografik özellikleri ve işletmelere ilişkin nitelikler 
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hakkında genel tanımlayıcı bilgiler belirlenmiştir. Daha sonra, otel işletmelerinin satış geliştirme 

araçlarını kullanım durumları ve satış geliştirme araçlarına bakış açılarının incelenmesine olanak 

sağlayacak sorular ve önermelerle derlenen veriler incelenmiştir. Uygulanan analizler sonucunda, 

araştırmaya konu olan otel işletmelerinde satış geliştirme araçlarından yaygın biçimde yararlanıldığı 

ve özellikle “Fiyat indirimleri” uygulamasının %84.5 ile ilk sırada geldiği ve bunu %50.0 ile 

“Broşürler” ve %43.1 ile “Kuponlar”ın izlediği anlaşılmıştır. Satış çabalarını planlamada 

karşılaşılan sorunlara bakıldığında “Yüksek maliyetler” seçeneğinin %63.8 ve “Yaratıcılık 

noksanlığı” seçeneğinin %37.9 ile ilk sıralarda geldiği görülmüştür. Satış geliştirme araçlarının 

kullanıldığı dönemler incelendiğinde otellerin %43.1’inin “Yüksek sezonda” seçeneğini işaretlediği 

görülmüştür. Kullanılan satış geliştirme araçlarının yarattığı sonuçların ölçülüp ölçülemediği 

noktasında otellerin %63.8’inin sonuçları ölçebildikleri ve sonuçların ölçümünde %37.9 ile 

“Kıyaslama yöntemi”nin ön plana çıktığı anlaşılmıştır. Araştırmaya katılan otel işletmelerinin satış 

geliştirme araçlarına yönelik görüşleri değerlendirildiğinde; “İşletmenin web sitesi tüketicinin satın 

alma kararında etkilidir” önermesinin en yüksek aritmetik ortalama puanı aldığı (4.29), bunun 

sonrasında “Fiyat indirimleri tüketicinin satın alma kararında etkilidir” (4.24) ve “Televizyon 

reklamları tüketicinin satın alma kararında etkilidir” (4.24) önermelerinin geldiği görülmüştür. Söz 

konusu önermelerden “Radyo reklamları tüketicinin satın alma kararında etkilidir” önermesinin ise 

en düşük ortalama puanını aldığı (3.37) ve bunu “Sponsorluk uygulamaları tüketicinin satın alma 

kararında etkilidir” (3.48) ve “Hediye sertifikaları tüketicinin satın alma kararında etkilidir” (3.55) 

önermelerinin izlediği görülmüştür. Bu bulgular değerlendirildiğinde, araştırmaya konu olan 

işletmelerin tüketicilere yönelik satış geliştirme araçları ve bunlardan etkin yararlanma konusunda 

yetersiz kaldıkları anlaşılmaktadır. İşletmelerin geçmiş dönemlerden bugüne uygulanmakta olan 

“geleneksel” diye nitelendirebileceğimiz bazı araçları (fiyat indirimleri gibi) sıklıkla uygulama 

yoluna gittikleri, farklı, yaratıcı yaklaşımların tercih edilmediği anlaşılmaktadır. Yine işletmelerin 

satış geliştirme araçlarına yönelik görüşleri incelendiğinde, web sitelerinin, internet ve TV 

reklamlarının, fiyat indirimlerinin satın alma kararında göreceli olarak daha etkili olduğu yönünde 

bir görüş ortaya çıkmaktadır. Oysa işletmelerin tercih ettikleri araçlara bakıldığında ise sadece 

ağırlıklı olarak fiyat indirimleri üzerinde yoğunlaşıldığı, diğer araçların etkin bir biçimde 

kullanılmadığı görülmektedir. Otel işletmeleri, satış geliştirme araçlarının kullanımında öncelikle 

müşteri odaklı bir anlayışa sahip olmalı, hitap ettikleri pazar bölümlerini analiz ederek uygun 

araçların seçimi yoluna gitmelidirler. Aynı şekilde, üzerinde çalışılan ürünün özellikleri de araç 

seçiminde dikkate alınmalıdır. İşletmenin mevcut ürünleri, yeni ürünler, farklı paketler 

(oda+kahvaltı, oda+kiralık araç, her şey dahil gibi) için farklı araçların kullanımı yararlı olacaktır. 

Otel işletmelerine yönelik yapılacak önemli bir diğer öneri de, internetin satış geliştirme amaçlı 
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kullanımına gereken önemi vermeleri yönünde olacaktır. Bu bağlamda internet reklamları, işlevsel 

işletme web sayfaları, intranet, extranet, on-line işlemler gibi her türlü olanağın etkin kullanımına 

yönelik işletmeler çaba göstermelidir.          

Veri tabanlarında yapılan incelemede, gerek Türkçe gerekse İngilizce bilimsel yazında, bu 

araştırmanın çalışma konusundaki araştırmaların yetersiz olduğu, bu alanda bir araştırma eksikliği 

olduğu saptanmıştır. Çalışma, bu alandaki bilimsel yazının gelişmesine ve araştırma eksikliğinin 

giderilmesine katkıda bulunmaktadır. Araştırma kapsamında geliştirilen yapılandırılmış anketin 

kendisi de bu çalışmanın katkılarından birisidir. Araştırmacılar benzer veya farklı alanlarda 

yapacakları çalışmalarda bu anket formundan yararlanabileceklerdir.  

Bu çalışma planlanırken kısıtlarının en aza indirilmesine özen gösterilmiştir. Ancak yine de 

bulgular değerlendirilirken dikkate alınması gereken bazı kısıtlar söz konusudur. Bu çalışma sadece 

Türkiye’deki beş yıldızlı otel işletmeleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ulaşılan işletme 

sayısı (n=58) amaçlanandan çok daha düşük düzeylerde kalmıştır.  Araştırmanın uygulandığı 

dönemde Türkiye’de 308 adet 5 yıldızlı otelin faaliyet göstermekte olduğu bilinmektedir. Örneklem 

sayısının düşük oluşması da bu çalışmanın sınırlılıklarından birisini oluşturmaktadır. Bulguların 

değerlendirilmesinde bu nokta göz önüne alınmalıdır. Bütün çabalara karşın anket dönüş oranının 

düşük kalması, sektörün bilimsel araştırmalara olan bakışı hakkında da bir fikir vermektedir. Ancak, 

bilimsel araştırmaların sonuçları yine sektördeki yöneticilerin alacakları kararlarda temel teşkil 

edeceği gerçeğinden dolayı, sektörde uygulayıcı konumunda bulunanların bilimsel çalışmaları 

desteklemeleri kendileri açısından da bir gereklilik olarak algılanmalıdır. Gelecekte yapılacak 

araştırmalar daha fazla sayıda beş yıldızlı otel işletmesine ulaşarak bu çalışmanın bulgularını test 

edebilir ve daha genelleştirilebilir sonuçlar elde edebilirler. Araştırmacılar bu çalışmayı bir 

başlangıç noktası alarak, farklı ölçek ve sınıflandırmalardaki otel işletmelerinde ve farklı 

sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde uygulamalar da gerçekleştirebilirler. Bu araştırmanın 

incelediği verilere ilave olarak araştırmacılar, pazarlama bütçeleri içerisinde işletmelerin satış 

geliştirme araçları arasında nasıl bir dağılım yaptıklarını inceleyerek daha etraflı bir değerlendirme 

zemini oluşturulmasına katkı yapabilirler. Ayrıca anket tekniği içeren uygulamalarda söz konusu 

olduğu gibi bu çalışmada da geçerli olmak üzere, elde edilen bulgular yanıt vermeyenlerin 

değerlendirmelerini içermemektedir. Gelecekte yapılacak çalışmalar veri toplama yöntemi 

noktasında farklı yaklaşımlar benimseyerek daha yüksek katılım sağlayabilirler. 
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