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TURİZM REHBERLİĞİ EĞİTİMİ MÜFREDATLARININ UYGULAMA 
YETERLİLİĞİNİN PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ BAKIŞ 

AÇISIYLA İRDELENMESİ 
Nuray EKER1,  Burhanettin ZENGİN2 

Özet  
Ülkesinin tanıtımında çok önemli bir rol üstlenen rehberlerin eğitiminin irdelenmesi, var ise 
eksikliklere çözüm önerileri getirilmesi, mevcut sistemin iyileştirilmesi,  daha iyi rehberler 
yetiştirebilmek adına önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı Türkiye’deki turist 
rehberliği eğitiminin rehberler bakış açısıyla değerlendirilmesidir. Araştırma amacına bağlı 
olarak, rehberlerden derinlemesine bilgi alabilmek adına bu çalışmada nitel araştırma 
yönteminden görüşme tekniği kullanılmıştır. 2015 yılı Mart ayında, ülkemizde bulunan 13 
rehber odasına kayıtlı 28 rehber ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Araştırmamız neticesinde 
profesyonel turist rehberlerinin yetiştirilmesinde eğitim kurumlarının hayati bir yeri olduğu, 
ancak mesleği icra edebilmek adına teorik eğitimin yetersiz kaldığı, uygulamalar ile eğitimin 
desteklenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle araştırma sonuçları diğer turizm 
alanlarında olduğu gibi rehberlik alanında da uygulamaya yönelmenin önemini bir kez daha 
ortaya koymaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Turizm Eğitimi, Turist Rehberi, Turist Rehberliği Eğitimi,  
Jel Kodu: L83, I21, I24 
 

AN EVALUATION FOR PROFESSİONAL TOURİST GUIDANCE EDUCATİON 
Abstract 
Examining the training of tourist guides who plays a very important role in the promotion of 
the country, bringing solutions to the deficiencies if it is available, improving the current 
system are very important factors to be able to educate better guides. In this context the main 
purpose of this study is to evaluate professional tourist guides education from tourist guides’  
viewpoint. Depending on the research objectives, in order to get in-depth knowledge of tourist 
guides, interview technique which is one of qualitative research methods used in this study. 
Interviews were conducted with 28 active working guides who are registered 13 Guides 
Chambers in our country. According to the research results, education institutes have vital 
importance in training professional tourist guides but have concluded that profession in order 
to be able to perform theoretical training is inadequate.  However, the survey results once 
again demonstrate the importance of addressing application guidance as well as in other 
tourism areas. 
Keywords: Tourism Education, Tourist Guides, Tourist Guidence Education,  
Jell Codes: L83, I21, I24 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Bu çalışmada Nuray Eker’in, Doç. Dr. Burhanettin Zengin yönetiminde hazırladığı “Profesyonel Turist 

Rehberleri Bakış Açısıyla Turizm Rehberliği Eğitim Müfredatlarının Uygulama Yeterliliği” başlıklı yüksek 
lisans tezinden yararlanılmıştır. 

                                                                 
1 Arş. Gör. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Turizm İşletmeciliği A.B.D. – nurayeker@sakarya.edu.tr 
2 Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü – bzengin@sakarya.edu.tr 
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1.GİRİŞ 
Organize turların başlangıcından bitimine kadar misafirlere eşlik eden bireyler olarak turist 
rehberleri, sergiledikleri performanslar ile bir turun başarı veya başarısızlıklarını derinden 
etkilemektedirler. Ülkesini en iyi şekilde tanıtmayı, sevdirmeyi, ülkesi hakkında olumlu imaj 
oluşturmayı, var ise olumsuz imajı ortadan kaldırmayı, ziyaretçilerin ülkelerini tekrar ziyaret 
etme isteği oluşturmayı, bir yandan misafirlerini eğlendirmeyi diğer yandan onları 
bilgilendirmeyi amaç edinen rehberler, ülkenin adeta yüzüdür. Bu anlamda son derece önemli 
olan rehberlik mesleği mümkün olan en üst düzeyde nitelikli, yetişmiş veya kendini 
yetiştirmiş, ülkesini en iyi şekilde tanıtacak, gezi süresince misafirlerine her konuda yardımcı 
olacak bireyler tarafından verilmelidir.  Dolayısıyla bu durum rehberlik eğitiminin 
ehemmiyetini bir kez daha gözler önüne sermektedir.  
Türkiye’de turizm eğitimi üzerine pek çok çalışma olmasına karşın, profesyonel turizm 
rehberliği eğitimi üzerine yapılmış çalışmalara daha az rastlanılmaktadır (Yıldız vd., 1997; 
Değirmencioğlu, 2001; Soykan, 2002; Yenen, 2002; Yarcan, 2007; Nebioğlu, 2009; 
Arslantürk, 2010;). Rehberlik eğitim kurumlarının müfredatlarının mesleğin icrasında yeterli 
olup olmadığı, rehberlik eğitiminin uygulamadaki eksikliklerinin neler olduğunun ortaya 
konması ve çözüm önerilerin getirilmesi yönü ile bu çalışma önceki çalışmalardan farklılık 
göstermektedir. Öte yandan konuya ilişkin derinlemesine görüş alınması ve bu bağlamda nitel 
bir araştırma yönteminin kullanılması ile bu araştırma diğer çalışmalardan ayrılmaktadır.  
Turist rehberliği eğitim programlarının içerikleri kurumlar arası farklılık gösterse de temelde 
nihai amaç nitelikli rehberler yetiştirmektir. Her ne kadar kurumlarda okutulan dersler 
nitelikli rehberler yetiştirme amacına yönelik hazırlanmış olsa da bu derslerde edinilen 
bilgilerin rehberlik mesleğinin icrasında kolaylıkla uygulanabilip uygulanamadığı sorusu bu 
araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır.  
Bu çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konuya ilişkin literatür incelemesi 
yapılmış olup, eğitim ve rehberlik kavramları ele alınarak Türkiye’de profesyonel turist 
rehberliği eğitimine kavramsal bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın metodoloji 
bölümünde araştırmada kullanılan veri toplama ve analiz tekniklerine değinilmiş, araştırma 
verileri bulgular bölümünde ele alınmıştır. Araştırma bulgularına istinaden hazırlanan sonuç 
bölümünde ilgili kişi ve kuruluşlar ili yeni araştırmacılara öneriler getirilmiştir.  

2.Kuramsal Çerçeve ve İlgili Yazın 
Bireyin doğduğu anda başlayan ve ölünceye kadar hayatının her aşamasında devam eden 
eğitim (Boylu ve Ünlüönen, 2005: 159), bireylerin doğumlarından ölümlerine kadar tüm 
yaşamlarını etkileyebilecek bir faaliyettir (Yapıcı, 2003: 8).  Literatürde eğitimin pek çok 
tanımı ile karşılaşmak mümkündür.  Bu tanımlar incelendiğinde aşağıdaki şekilde bir tanım 
yapmak mümkündür.  
Eğitim, yeni yetişen kuşakları toplum hayatına hazırlamak amacıyla,  bireyin tutum, davranış, 
bilgi ve becerilerinde kendi yaşantısı yoluyla istendik değişiklikler meydana getirme 
sürecidir. (Boylu ve Ünlüönen, 2005: 159; Çalık, 2006: 14; Hacıoğlu vd., 2008: 1; Hayes ve 
Ninemeier, 2008: 172; Taşkın, 2008: 18; Kılıç, 2009: 2 Kasapçopur vd., 2010: 6).  
Turizm eğitimi ilgili tanımlamalar incelendiğinde ise eğitim tanımına ek olarak sektörün 
ihtiyacı olan nitelikli personel yetiştirmekten bahsedildiği görülmektedir (Soykan, 2002: 99; 
Çimen, 2006: 57; Kozak, 2009: 1-2; Erdinç ve Yılmaz, 2012: 19).  Profesyonel turist 
rehberliği eğitimi turizm eğitimi kapsamında değerlendirilmektedir. Türkiye’de profesyonel 
turist rehberliği eğitimi şekil 1’de özetlenmektedir.  
Turizm, diğer sektörlerden farklı olan hizmete dayalıdır. Bu hizmetin ön koşulu ise, iyi 
yetişmiş, turizm konusunda bilinçli ve turizm sevgisi olan çalışanların varlığıdır (Ural ve 
Pelit, 2002). Türkiye’de turizm eğitimi 1950’li yıllarda birkaç kamu kurumunun bir araya 
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gelerek düzenlediği meslek kursları ile başlamıştır (Olalı, 1984: 15, Timur, 1992: 49; 
Avcıkurt, 2000: 285). Ülkemizde 1970’li yıllarda üniversiteler bünyesinde verilmeye başlanan 
turizm eğitiminde, 1990’lı yıllardan itibaren otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği, yiyecek-
içecek hizmetleri, rehberlik ve animasyon hizmetleri alanında bölümler açılarak branşlaşma 
başlamıştır (Çolakoğlu, Epik ve Efendi 2010: 180).  Böylelikle uzun yıllar Kültür ve Turizm 
Bakanlığı bünyesinde açılan kurslarda verilen turist rehberliği eğitimi 1990’lı yılların ikinci 
yarısı itibarı ile yükseköğrenime taşınmıştır (Ahipaşaoglu, 2001: 28). 
Şekil 1: Türkiye’de Profesyonel Turist Rehberliği Eğitimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: İlgili alanyazın taranarak araştırmacı tarafından oluşturulmuştur (Soykan, 2002: 99; Çimen, 2006: 57; 
Kozak, 2009: 1-2; Erdinç ve Yılmaz, 2012: 19).  

Türkiye’de turist rehberliği eğitimi örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki şekilde 
düzenlenmektedir. Örgün eğitim önlisans düzeyinde üniversitelerin meslek yüksekokulları 
bünyelerinde iki yıllık programlarda, lisans düzeyinde fakülte veya yüksekokullar bünyesinde 
ve yüksek lisans düzeyinde sosyal bilimler enstitüleri bünyelerinde yürütülmektedir.  
Yaygın eğitim ise 2012 yılına kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca açılan kurslar 
kapsamında verilmekte idi. 2012 yılında meslek yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte 
ihtiyaç görülen bölge ve dilde birlikler tarafından düzenlenen sertifika programları ile 
verilmektedir. Bu durum 22 Haziran 2012’de resmi gazetede yayımlanması ile yürürlüğe 
giren “Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun Üçüncü Maddesinin Birinci Fıkrasının c 
Bendinde şöyle ifade edilmektedir: 

Mesleğe Kabul: “Üniversitelerin turist rehberliği bölümlerinin önlisans, lisans veya yüksek 
lisans programlarından mezun olmak veya üniversitelerin turist rehberliği bölümü dışındaki 
diğer bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olduktan sonra, birliklerin ve Türkiye 
Seyahat Acentaları Birliğinin ortak önerileri ve Bakanlığın onayıyla turizm sektörünün 
ihtiyaçları da dikkate alınarak belirlenen dillerde, gerektiği hâllerde belirlenen bölgelerde, 
yönetmelikle kurs ve sınavlara ilişkin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlığın 
gözetimi ve denetimi altında birlikler tarafından düzenlenen ülkesel veya bölgesel turist 
rehberliği sertifika programını başarıyla tamamlamak” 
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Sertifika programlarına başvuracak adaylarda aranan şartlar dâhilinde, yönetmelikte belirtilen 
belgelerle birlikte yapılan başvuruların incelenmesinin ardından birlikler tarafından 
oluşturulan komisyonlarca seçme sınavı yapılmaktadır. Seçme sınavında başarılı olanlar 
sertifika programlarına katılmaya hak kazınırlar. Sertifika programına katılan katılımcıların 
yurtiçi uygulama gezilerine katılmaları zorunludur. Uygulama gezileri, ülkesel veya bölgesel 
sertifika programları için ayrı ayrı düzenlenmektedir (Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği, 
Madde 14). Sertifika programlarının ve uygulama gezilerinin tamamlanmasının ardından 
yapılan bitirme ve bütünleme sınavlarda başarılı olanlara başarı belgesi verilmektedir.  

Tablo 1: Önlisans Düzeyinde Turist Rehberliği Eğitimi Veren Okullar 

Üniversite Adı Meslek Yüksekokulu Bölüm 2014 yılı 
kontenjan 

Puan 
Türü 

Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO Turizm Rehberliği 40 YGS-3 

Uludağ Üniversitesi İznik MYO Turizm Rehberliği 40 YGS-3 

Kocaeli Üniversitesi Kartepe Turizm MYO Turizm Rehberliği 45 YGS-3 

Süleyman Demirel Ünv.  Yalvaç MYO Turizm Rehberliği 40 YGS-3 

İstanbul Aydın Ünv.  Anadolu Bil MYO Turizm Rehberliği (İng) 50 YGS-3 

İstanbul Arel Ünv.  Meslek Yüksekokulu Turizm Rehberliği 63 YGS-3 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Turizm Rehberliği 40 YGS-3 

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat MYO Turizm Rehberliği 50 YGS-3 

Selçuk Üniversitesi Silifke-Taşucu MYO Turizm Rehberliği 
Turizm Rehberliği (İ.Ö) 

80 
80 YGS-3 

Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Marmaris Turizm MYO Turizm Rehberliği 

Turizm Rehberliği (İ.Ö) 
50 
50 YGS-3 

Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Ortaca MYO Turist Rehberliği 40 YGS-3 

Kapadokya MYO  Kapadokya MYO Turist Rehberliği 
Turist Rehberliği (U.E) 

40 
150 YGS-3 

Nevşehir Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol 
Toksöz MYO 

Turizm Rehberliği 
Turizm Rehberliği (İ.Ö) 

50 
50 YGS-3 

Yüzüncü Yıl Ünivers. Van MYO Turizm Rehberliği 40 YGS-3 

Kaynak: ÖSYM, 2015 (ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan derlenmiştir) 

Örgün eğitim düzeyinde rehberlik eğitimi ise önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde 
verilmektedir. Günümüzde önlisans düzeyinde turist rehberliği eğitimi YÖK’e bağlı 
üniversitelerin meslek yüksekokullarında; hazırlık olan bölümlerde 6, hazırlık olmayan 
bölümlerde 4 yarıyılda verilmekte olup, Tablo 1’de gösterilmektedir.  
1990’lı yıllarda iki yıllık okullardaki rehberlik eğitiminin, özellikle lisan eğitimi bakımından 
yeterli olmaması üzerine bazı üniversitelerin Turizm Yüksekokullarında dört yıllık Turizm 
Rehberliği Bölümleri açılmıştır (Ahipaşaoğlu, 2001: 31).  Zaman içerisinde kimi bölümler 
kapatılmış olsa da yeni açılan bölümler ve artan kontenjanlar ile rehberlik eğitimi 
yaygınlaşmıştır. Türkiye’de lisans düzeyinde rehberlik eğitimi 14 üniversite bünyesinde 
verilmekte olup Tablo 2’de gösterilmektedir. 
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Tablo 2: Lisans Düzeyinde Turist Rehberliği Eğitimi Veren Okullar 

Üniversite Adı Fakülte/Yüksekokul Adı Bölüm Adı 2014 yılı 
Kontenjan 

Puan 
Türü 

Adıyaman 
Üniversitesi 

Turizm işletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksekokulu 

Seyahat İşletmeciliği ve 
Turizm Rehberliği 65 YGS-5 

Adnan Menderes 
Üniversitesi Turizm Fakültesi Turist Rehberliği 

Turist Rehberliği (İÖ) 
45 
45 DİL-1 

Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Turizm Fakültesi Turist Rehberliği 

Turist Rehberliği (İÖ) 
40 
40 DİL-1 

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 40 DİL-1 
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 40 DİL-1 

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 
Turizm Rehberliği (İÖ) 

67 
67 DİL-1 

Çanakkale On Sekiz 
Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve 

Turizm Rehberliği 75 TM-1 

Ege Üniversitesi Çeşme TİOYO Turizm Rehberliği 62 DİL-1 

Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi 

Seyahat İşletmeciliği ve 
Turizm Rehberliği 

Seyahat İşletmeciliği ve 
Turizm Rehberliği (MTOK) 

62 
 

27 
TM-1 

İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 31 DİL-1 

Kastamonu 
Üniversitesi 

Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksekokulu Turizm Rehberliği 47 DİL-1 

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 36 DİL-1 

Nevşehir Hacı Bektaş 
Veli Ünv. Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 

Turizm Rehberliği (MTOK) 
40 
18 DİL-1 

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi 

Seyahat İşletmeciliği ve 
Turizm Rehberliği 

Seyahat İşletmeciliği ve 
Turizm Rehberliği (İÖ) 

103 
 

103 
TM-1 

Yaşar Üniversitesi İkt. ve İdari Bilimler Fak. i Turizm Rehberliği 30 DİL-1 

Kaynak: ÖSYM, 2015 (ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan derlenmiştir). 

Turist rehberliği eğitiminde hem niteliği arttırmak hem de üniversitelerin rehberlik 
bölümlerine alanında uzman akademik personeller yetiştirmek amacıyla rehberlik eğitiminin 
lisansüstü düzeyde de verilmesi uygun görülmüştür. Ege Üniversitesi yüksek lisans düzeyinde 
rehberlik eğitimi vermek için gerekli çalışmalarını tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Rekreasyon ve Turizm Rehberliği Tezli 
Yüksek Lisans Programı Kapsamında lisansüstü eğitim vermeye başlamıştır (WEB 1) .   
Üniversitelerin turist rehberliği bölümlerinin önlisans, lisans veya yüksek lisans programla-
rından mezun olan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 
düzenlenen yabancı dil sınavlarından (YDS, e-YDS) en az B düzeyinde* veya Kültür ve 
Turizm Bakanlığı denetiminde açılan kurslar öncesi yapılan dil sınavlarından geçerli puan 
aldıklarını gösteren belge ile 45 günlük** Türkiye Turu Uygulama Gezisine katıldıklarını 
gösteren belgeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ibraz ettiklerinde Ruhsatnamelerini 
alabilmektedirler (6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek  Kanunu).  

  

                                                                 
(*) YDS sınavında; 90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi, 80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi, 70 - 79 

arasındaki puanlar (C) seviyesi, 60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi, 50 - 59 arasındaki puanlar (E) 
seviyesi olarak kabul edilir (YDS Başvuru Kılavuzu 2014) 

(**) 2012 yılına kadar 36 gün olan uygulama gezisi Rehberlik Meslek Yasası’nın çıkmasının ardından 
yönetmelikte yapılan yeni düzenleme ile 45 güne çıkarılmıştır. 



  

Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal Of Tourism And Research 

 

Cilt / Volume: 5 Yıl / Year: 2016 
Sayı / Number: 2  

 

 

9 
 

 

Türkiye’de her yıl örgün eğitim düzeyinde yaklaşık 2000 öğrenci rehberlik eğitimi 
almaktadır. Ancak güncel aktif rehber sayısını incelediğimizde (Tablo 3) rehberlik eğitimi 
almış kişilerin mesleğe devam etmedikleri sonucunu çıkarmak mümkündür.  Bunun bir takım 
nedenleri olabilir.  
Bu nedenlerden biri, belki de en önemlisi eğitimini tamamlayan öğrencilerin başarı ile 
tamamlamak zorunda oldukları dil sınavlarıdır. Tablo 1 ve Tablo 2 incelendiğinde 
üniversitelerin Dil-1 puan türü haricinde puan türlerinden de öğrenci kabul ettikleri 
görülmektedir. Bu durum öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamalarını zorlaştırabilmektedir. 
Yabancı dil şartını yerine getiremeyen kişiler mesleğe kabul edilmemekte ve bu mesleği icra 
etmekten vazgeçmektedir.  

Tablo 3. 2015 Yılı Türkiye’deki Turist Rehberleri Odaları ve Rehber Sayıları 

ODA Odaların Tam Adı Ülkesel 
Rehber 

Bölgesel 
Rehber 

Eylemsiz 
Rehber 

Eylemli 
Rehber Toplam 

ADRO Adana Turist Rehberleri Bölgesel 
Odası 107 5 41 112 153 

ANRO Ankara Turist Rehberleri Odası 447 5 268 452 720 

ARO Antalya Rehberler Odası 1352 13 338 1365 1703 

ATRO Aydın Turist Rehberleri Odası 445 12 66 457 523 

BURO Bursa Turist Rehberleri Odası 79 11 22 90 112 

ÇARO Çanakkale Bölgesel Turist 
Rehberleri Odası 89 15 28 104 132 

GARO Gaziantep Bölgesel Turist 
Rehberleri Odası 77 10 33 87 120 

İRO İstanbul Rehberler Odası 3319 34 928 3353 4281 

İZRO İzmir Turist Rehberleri Odası 732 17 272 749 1021 

MURO Muğla Turist Rehberleri Odası 285 5 89 290 379 

NERO Nevşehir Rehberler Odası 424 21 76 445 521 

ŞURO Şanlıurfa Bölgesel Turist 
Rehberleri Odası 70 4 32 74 106 

TRO Trabzon Bölgesel Rehberler Odası 63 4 27 67 94 
 GENEL TOPLAM: 7489 156 2220 7645 9865 

Kaynak: Türkiye Rehberler Birliği, TUREB (Kişisel görüşme ile edinilen resmi rakamlardır) 

Öte yandan 2011 yılına kadar devam eden, Turizm Meslek Liseleri öğrencilerinin mezun 
oldukları alandan farklı bir alan tercih etmelerini engelleyen katsayı uygulaması, bu durumun 
sebeplerinden biri olarak gösterilebilir. Turizm Meslek Liseleri öğrencilerinin kendi 
alanlarındaki bir önlisans programına sınavsız geçiş yapma imkânlarının olması da yine aynı 
doğrultuda sebep olarak gösterilebilir. Çünkü bu öğrencilerin bir bölümü öğrenimlerine 
devam edecekleri yükseköğrenim programları hakkında tam olarak bilgi sahibi olmadan, 
kariyer planlaması yapmadan tercih yapmaktadırlar. Korkmaz, Gürol ve Avcıkurt’un 2012’de 
yaptıkları çalışmanın sonuçları bunu doğrular niteliktedir.  
Görüldüğü üzere Türkiye’de rehberlik eğitimi üç farklı şekilde verilmektedir. Her ne kadar bu 
kurumlar arasında farklılıklar söz konusu ise de her bir eğitim türünün kendine özgü 
avantajları da bulunmaktadır. Örneğin bakanlık denetiminde birlikler tarafından yürütülen 
sertifika programları, yabancı dil sınavını program öncesi yapıp, dil şartlarını taşımayan 
adayları programa kabul etmediği için, programı tamamlayan adaylar hemen mesleğe 
başlayabilmektedir.  
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Sektöre nadir dillerden rehber kazandırılması yine sertifika programları ile daha kolay 
mümkün olabilmektedir. Zira örgün eğitim programları yaygın dillerde eğitimlerini 
desteklemektedirler. Yaygın eğitimde program süresinin kısa olması ise bir dezavantaj niteliği 
taşımaktadır. Bu dezavantaj, genel çerçevede sertifika programlarında okutulan derslerin iki 
yıla yayılan eğitimini kapsayan önlisans düzeyindeki rehberlik eğitimi için avantaja 
dönüşebilmektedir. Lisans düzeyinde verilen rehberlik eğitimleri dört yıl gibi uzun bir zamana 
yayılmakta, dolayısıyla daha çeşitli dersler daha verimli şekilde aktarılabilmektedir.  
Lisans düzeyinde verilen rehberlik eğitiminin tamamlanmasının ardından formasyon eğitimi 
almak koşulu ile turizm meslek liselerine öğretmenler kazandırılabilmektedir. Ayrıca 
rehberlerin yetiştirilmesinde büyük emeğe sahip olan alanında uzman akademik personellerin 
yetiştirilmesi adına lisans eğitimi önem arz edebilmektedir.  
İster yaygın eğitim, ister örgün eğitim olsun; rehberlik eğitimi üzerinde önemle durulan bir 
konudur. Bu eğitimin sektörde aktif çalışan rehberler bakış açısı ile değerlendirilmesi ise bu 
çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın bundan sonraki bölümünde 28 rehberin 
katılımı ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde değerlendirmelerine yer verilecek olup, 
konuya ilişkin öneriler getirilecektir.  

3.Metodoloji
Bu araştırmada Türkiye’de turist rehberliği eğitiminin profesyonel turist rehberlerince 
değerlendirmelerinin derinlemesine irdelemesi amaçlanmıştır. Rehberlik eğitiminin 
profesyonel rehberler tarafından değerlendirilmesi konunun eksik yönlerinin tespit edilmesi 
açısından önem taşımaktadır. Çalışmanın keşifsel yapısı gereği bu araştırmada nitel araştırma 
yöntemlerinden mülakat tekniği kullanılmıştır.  
2015 yılı Mart ayında gerçekleştirilen görüşmeler, 13 rehber odasına kayıtlı 28 gönüllü 
katılımcı ile yüzyüze gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış soru formu 
kullanılarak derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Soruların oluşturulması aşamasında ilgili 
alanyazın taraması yapılarak (Yıldız vd., 1997; Değirmencioğlu, 2001; Soykan, 2002; Yenen, 
2002; Yarcan, 2007; Nebioğlu, 2009; Arslantürk, 2010;), soru seti oluşturulmuş ve uzman 
görüşü de alınarak soru metnine son şekli verilmiştir. Görüşmeler esnasında veri kaybını 
önlemek adına katılımcıların da izni alınarak ses kaydı alınmış, daha sonra araştırmacılar 
tarafından yazıya dökülmüştür.  
Elde edilen birincil verilerin incelenmesinde ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. 
Betimsel analiz yönteminde temel amaç, verilere herhangi bir yorum katılmadan okuyuculara 
sunmak ve kolayca anlaşılmasını sağlamaktır (Altunışık vd., 2012: 324). Bu analiz yönteminde 
elde edilen veriler, oluşturulmuş belli kategoriler altında raporlanmaktadır.  Zaman ve maddi 
kaynakların yetersizliği bu araştırmanın da kısıtları arasında yer almaktadır. Örneklemdeki 
bireylere ulaşmak, onlardan randevu almak ve randevu zamanı görüşmeyi gerçekleştirmek 
oldukça uzun zaman gerektirmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada 28 eylemli rehberin 
görüşlerinden yola çıkılarak elde edilen veriler bulgular kısmında raporlanmaktadır.   

4.Bulgular
Bu bölümde rehberlerden elde edilen birincil veriler sunulacaktır. Görüşmelerden elde edilen 
veriler, araştırma bulgularının temelini oluşturmaktadır. Araştırma bulgularında, katılımcı 
görüşlerinin gizliliği esasına dayanarak araştırmaya katılan katılımcılar kodlanarak verile-
cektir.  
Rehberler ile yapılan görüşmelerde katılımcılara ilk olarak iyi bir rehberin sahip olması 
gereken özellikler sorulmuştur.  Katılımcıların bu soruya verdikleri cevaplar incelenmiş, 
vurgu yapılan özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 5 katılımcı cevaplarına göre 
oluşturulan rehber özellikleri ile bu özelliklerin iyi bir rehberde bulunması gerektiğini belirten 
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katılımcı sayısını göstermektedir. Tabloda yer alan sayılar, bir katılımcının birden fazla 
özelliğe vurgu yapması dikkate alınarak verilmiştir 
Konuya ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde, rehberlik mesleğini iyi bir şekilde icra 
edebilmek için sadece rehberlik eğitimi almış olmanın yeterli olmadığının ifade edildiği 
görülmektedir. Rehber, pek çok alandan çok çeşitli bilgilerle bilgi dağarcığını geliştirmeli, 
bilgili ve kültürlü olmalı, bilgilerini karşıdakine aktarabilme becerisine ve isteğine sahip 
olmalıdır. Aynı zamanda bu özellikler deneyimler ile pekiştirilebilmelidir.  

Tablo 4: Rehberlere Ait Demografik Bilgiler 

Demografik Bilgiler Katılımcı Sayısı 

Cinsiyet Kadın 8 
Erkek 20 

Yaş 

19-25 1 
26-35 10 
36-45 9 
46-55 3 

56 ve üzeri 5 

Eğitim Durumu 

Lise 1 
Önlisans 4 
Lisans 12 

Lisansüstü 11 

Kokartı Aldığı Eğitim 
Bakanlık Kursu 16 
Önlisans Eğitimi 5 
Lisans Eğitimi 7 

Meslek Tecrübesi 

1-3 Yıl 5 
4-6 Yıl 9 
7-9 Yıl 2 

10-14 Yıl 2 
15 Yıl ve Üzeri 10 

Staj Yapma Durumu Evet 8 
Hayır 20 

Staj Süresince Çalıştığı 
Görevler 

Yardımcı rehber 2 
Otel rehberliği 1 

Acenta Satış Görevlisi 1 
Garson 1 

Transfer Men 2 
Bilgi işlem 1 

Yapılan görüşmeler esnasında rehberlere, mevcut eğitim sisteminin sektöre başarılı rehberler 
yetiştirme konusunda yeterli olup olmadığı sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların konuya ilişkin 
görüşleri incelendiğinde 16 katılımcının yeterli olmadığı görüşünü savundukları tespit 
edilmiştir. 4 katılımcı yeterli olduğunu belirtirken, 7 katılımcı teorik olarak yeterli olsa dahi 
eğitim sisteminde uygulama eksikliklerinden dolayı tam olarak yeterli olamayacağını ifade 
etmiştir. Bu görüşü savunan katılımcılar bu açığın gerek rehberlerin kendi çabaları ile gerekse 
eğitim kurumlarının uygulama olanaklarının arttırılması ile giderilmesi gerektiğini 
düşünmektedirler. 
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Tablo 5. İyi Bir Rehberin Sahip Olması Gereken Özellikler 

Vurgu Yapılan Özellikler Katılımcı Sayısı 

Kendini Yetiştirmiş Olmak 18 

İnsan İlişkilerinde İyi Olmak 14 

Eğitim almış olmak 11 

Çok Yönlü Bilgi Sahibi Olmak 10 

Mesleği sevmek 10 

Genel Kültür 9 

Deneyim Sahibi Olmak 8 

Liderlik Vasfına Sahip Olmak 8 

Yer/Yön/Destinasyon bilgisine Sahip Olmak 7 

Vatanperver Olmak 5 

Problem çözme/Analitik düşünme Yeteneğine Sahip Olmak 4 

Eğlendirici Olmak 3 

Rehberlik eğitimi süresince okutulan derslerin sektör ihtiyacını karşılar nitelikte olup 
olmadığına dair katılımcı görüşleri incelendiğinde 16 katılımcının derslerin sektör ihtiyacını 
karşılar nitelikte olmadığı görüşünü savundukları belirlenmiştir. 5 katılımcı teorik eğitim 
konusunda yeterli olduğunu ifade ederken 5 katılımcı uygulamalı ders eksikliği gibi 
nedenlerden kaynaklı olarak tam olarak yeterli olamayacağı görüşünü ifade etmişlerdir. 2 
katılımcı mevcut sistem hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ifade ederek soruyu yanıtlamak 
istememiştir. Öte yandan katılımcıların çoğu uygulama imkânlarının arttırılması,  derslerin 
işleniş biçiminde öğrenci merkezli olunması,  öğrencilerin derslere aktif olarak katılması, 
yeterli şekilde görsel materyaller ile dersin desteklenmesi gibi öneriler getirmişlerdir.   

Görüşmeler süresince katılımcıların en çok vurgu yaptığı nokta pratik eksikliği olmuştur. Bu 
bağlamda katılımcılara rehberlik eğitim kurumlarında verilen derslerin, rehberlik mesleğinin 
icrasına yönelik pratik bilgiler içerip içermediği konusundaki fikirleri sorulmuş ve konuya 
ilişkin önerileri alınmıştır. 3 katılımcı bu hususun eğitim kurumuna bağlı olarak 
değişebileceği görüşü ile soruyu yanıtlamak istememiştir. Diğer katılımcıların neredeyse 
tamamı ise derslerin teorik zeminde kaldığı, mesleğin icrasına yönelik pratik bilgileri 
içermediği konusunda hem fikirlerdir. Zira Şahin (2012)  turizm eğitiminin teorik ve 
uygulamanın birleştiği bir eğitim şekli olduğunu ifade ederek uygulama ağırlıklı bir yapıya 
sahip olması fikrine vurgu yapmıştır.  
Pratik bilgileri bizzat mesleği icra ederek ya da mesleğini icra eden rehberlerden 
öğrenilebileceğini belirten kimi katılımcıların konuya ilişkin önerileri ise, eğitim esnasında 
uygulamanın arttırılmasıdır. Bunun sağlanması için; 

• Eğitimin son döneminde işbaşı eğitim yapılması
• Her dönem, dönem içi kısa uygulama gezileri düzenlenmesi
• Staj döneminde yardımcı rehberlik uygulamasının getirilmesi
• Odalar-kurumlar işbirliği ile seminerler düzenlenmesi
• Öğrenci merkezli eğitimler ile öğrencinin bir rehbermiş gibi ders anlatması
• Sınıf içi dramalar düzenlenmesi
• Okulların akademik kadrolarında sektörde rehber olarak görev yapmış ve akademik

olarak da donanımlı rehber akademisyenler ve eğitimcilerin bulunması ve kimi
derslerin bu akademisyenlerce işlenmesi gibi öneriler getirilmiştir.
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Konuya ilişkin kimi katılımcı görüşleri şöyledir: 

K1 
Dinleyerek değil, anlatarak rehberlik öğrenilir. Dolayısıyla icraya yönelik kısımda 
rehberin mutlaka anlatmasının sağlanması gerekmektedir.  

K2 
Kısa süreli eğitimlerle bu sağlanamaz o yüzden turizm fakültesi mutlaka 
bitirilmelidir. 

K3 

Gördüğüm tek eksiklik aktif rehberlik yapan kişiler tarafından verilemediği için 
pratikte eksiklikler içeriyor bu da eğitim turlarında giderilebiliyor fakat aktif 
rehberler davet edilebilir. 

K4 

Bir sürü eğitim kollarında olduğu gibi, rehberlik diplomasını almadan genç 
arkadaşların bir müddet staj yapmaları gerekir. Yani tecrübeli bir rehberin yanında 
olan biteni, sorunları ve çözümleri görmeleri gerekir. Ustalarla seyahat etmeleri 
gerekir. Eğitimde bu bir zorunluluk olmalıdır. Sonrasında genç ama tecrübeli bir 
rehber kazanılacaktır. 

K5 

Hayır. Eğitim kurumlarında öğretilen bilgiler teoriye dayanmaktadır. Ancak 
rehberlik mesleği icrası pratik bilgiler gerektirmektedir. Uygulamalı derslerin varsa 
sayısı artırılmalı yoksa müfredata kazandırılmalıdır. Kış mevsimiyle beraber iş 
yoğunluğu azalan profesyonel rehberlerin bu dönemlerde üniversitelerde mesleğin 
icrasına dair dersler vermesi düşünülebilir. 

Rehberlik eğitiminin uygulama konusundaki yeterliliğinin ardından benzer şekilde, rehberlik 
eğitiminde okutulan derslerin mesleğin uygulanması konusunda yeterli olup olmadığı sorusu 
katılımcılara yöneltilmiştir. Katılımcıların büyük bir bölümü rehberlik programlarında 
okutulan derslerin teorik olarak yeterli bilgileri içerdiğini düşünürken, uygulama konusunda 
yetersiz kaldığını belirtmişlerdir.  
Rehberlik programlarında okutulan dersler içerik her ne kadar kurumdan kuruma farklılık 
gösterse de, genel anlamda bir rehberin mesleğini icra ederken sıklıkla başvurmaları gereken 
bilgileri içermektedir. Bununla birlikte, bu bilgileri profesyonel bir şekilde misafirleri ile 
onların dikkatlerini o yöne çekerek nasıl aktarılacağına dair uygulamaları içermemesi, eğitim 
süresince görsel materyallerin yeterince kullanılmaması veya sadece kitaplarda yazıldığı hali 
ile monoton bir şeklide aktarılıyor olması bu konuda katılımcıların yakındıkları konular 
arasındadır.  
Araştırma kapsamında katılımcıların öğretim elemanlarını değerlendirmeleri istenmiştir. 
Katılımcılar öğretime elemanlarının yeterliliğinin kurumlara göre değişebileceği konusunda 
ve öğretim elemanlarının sektör tecrübesi olması gerekliliği hususunda neredeyse hemfikir 
olarak cevap vermişlerdir. Bununla birlikte iyi bir rehber yetiştirmek için öğretim 
elemanlarına kimi öneriler getirmişlerdir. Bu önerileri aşağıdaki şekilde ifade etmek 
mümkündür.  

• Öğretim elemanları öğrencilerine sahada nasıl rehber olabilecekleri konusunda pratik
bilgiler aktarabilmeli

• Okulların akademik kadrolarında sektörde rehber olarak görev yapmış ve akademik
olarak da donanımlı eğitimcilerin bulunması

• Okul-Sektör işbirliği ile sahada aktif olarak çalışan rehberlerin deneyimlerini
aktarabilmeleri adına organizasyonlar düzenlenmeli

• Öğretim elemanlarının uygulama gezilerine gözlemci olarak katılmalı
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Konuya ilişkin kimi katılımcı görüşleri şöyledir: 
Söz konusu rehberlik eğitimi olunca uygulama gezileri kaçınılmazdır. Zira eğitimini başarı ile 
tamamlayan bir kişinin Profesyonel Turist Rehberi unvanını kazanabilmesi için uygulama 
gezisine katılması gerekmektedir. Ancak üzerinde durulan iki önemli husus vardır. Birincisi 
uygulama gezilerinin süresinin yeterliliğidir. Bu konuda katılımcılar ikiye bölünmüş 
durumdadır. Bir grup uygulama gezisi süresinin yeterli olduğunu, zaten arttırılması 
durumunda maddi imkânların ve bireylerin performanslarının olumsuz etkilenebileceğini 
savunurken, diğer grup sürenin yetersiz olduğunu, uygulama gezisinin etaplara bölünerek 
süresinin arttırabileceğini savunmaktadırlar. 

K1 

Genellikle hayır. Turizmci akademisyenler olmalıdırlar. Sektörde çalışma deneyimine 
sahip olmalıdırlar. Arkeolog, sanat tarihçi rehberler olmalıdırlar. Önce kendileri 
rehberlik yapmalıdırlar. Hem akademisyen hem rehber öğretim elemanları 
olmalıdırlar. 

K2 
Öğretim elemanları uygulamalı turlara gözlemci olarak katılabilirler. A da Z ye dek 
deneyimli rehberi izleyebilirler. 

K3 

Rehberlik eğitimi verenler genellikle tarih, arkeoloji veya sanat tarihi dersi veren 
hocalardır ve işin kötüsü rehber değillerdir. Rehberlik sadece gruba bilgi vermek 
değildir, grubu mutlu ederek göndermek ana konudur. Bu eğitimi sadece usta 
rehberler verir. Öğrencilerle tecrübelerini paylaşması gerektir. 

K4 

Bir sürü eğitim kollarında olduğu gibi, rehberlik diplomasını almadan genç 
arkadaşların bir müddet staj yapmaları gerekir. Yani tecrübeli bir rehberin yanında 
olan biteni, sorunları ve çözümleri görmeleri gerekir. Ustalarla seyahat etmeleri 
gerekir. Eğitimde bu bir zorunluluk olmalıdır. Sonrasında genç ama tecrübeli bir 
rehber kazanılacaktır. 

K5 
Çoğunluğu mesleği icra etmiş olmakla birlikte uzman rehber kapsamına 
girmemektedirler. Öğrencilere mesleği sevdirmek için çaba sarf etmeleri, mesleğin 
icrasına dair ipuçları vermesi gerekmektedir. 

Bununla birlikte katılımcıların bazıları uygulama gezisinin amacına ulaşmasında çeşitli 
faktörlerin etkili olduğunu belirtmişlerdir.  

• Uygulama gezisine katılan öğrencinin bilinçli ve etkin bir şekilde katılım gösteriyor
olması

• Uygulama gezisini yürüten rehberlerin yeterli donanıma sahip olup, bilgilerini
aktarabilmesi

• Uygulama gezisinin tek etapta gerçekleştirilmemesi
• Gezi programının amacına uygun hazırlanmış olması bu etkiler arasında gösterilebilir.

Ayrıca konuya ilişkin gezi süresinin arttırılması, gezinin etaplara bölünerek uygulanması, 
öğrencilerin aktif rol oynamaları, gerçek bir rehber gibi davranmalarının sağlanabilmesi gibi 
çeşitli öneriler de getirilmiştir.  
Profesyonel turist rehberleri ile yapılan görüşmelerde eğitim düzeyi ne olursa olsun dil 
eğitiminin yeterli olmadığı görüşü tüm katılımcılarca ifade edilen bir husus olmuştur. Bu 
eleştirel bakış sertifika programları için söz konusu olamamaktadır. Çünkü sertifika 
programlarında eğitim başlamadan yabancı dil yeterlilik sınavı yapılmaktadır. Bu bağlamda 
bu kurslarda dil eğitimi üzerine gidilmemektedir. Öte yandan kimi katılımcılara göre bir dilde 
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rehberlik yapabilmek için belirli seviyede bir başarı puanı almış olmak yeterli olmamakla 
birlikte dili akıcı olarak konuşabilmek gerekmektedir.   
Dil eğitiminin daha etkin ve verimli hale gelebilmesi için katılımcılardan öneriler sunmaları 
istenmiş, yaygın olarak sunulan öneriler aşağıdaki şekilde derlenmiştir:  

• Rehberlik bölümlerine yerleşmelerde dil puanları baz alınabilir
• Rehberlik bölümlerinde hazırlık zorunlu olabilir
• Derslerin bazıları yabancı dil ağırlıklı işlenebilir
• Yurtdışı değişim programları rehberlik bölümleri için daha fazla desteklenebilir
• Yabancı dil dersleri pratik ağırlıklı işlenebilir
• Yabancı dil dersleri teorik ve pratik eğitimin yanında mesleki terimleri de içerebilir
• Nadir dillerde eğitim yaygınlaştırılabilir
• İkinci-üçüncü yabancı dil dersleri daha etkin işlenebilir

Dil şartlarını sağlayamayan adaylar genellikle rehberlik mesleğini yapmaktan 
vazgeçmektedirler. Kimi zaman bu adayların çalışma kartları olmadığı halde turlara çıktıkları, 
yani “kaçak rehberlik” yaptıkları bilinmektedir. Bu bağlamda rehberlik eğitimi veren 
kurumların yabancı dil derslerine ağırlık vermeleri, bu derslerin pratiğe dönük olarak 
uygulamalı olarak işlenmesi, sektöre iyi eğitim almış başarılı rehberler kazandırabilmek adına 
önem arz etmektedir.  
Katılımcılarla yapılan görüşmelerde son olarak rehberlik eğitim programlarına ilişkin öneriler 
getirmeleri istenmiştir. Bu öneriler aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

• Rehberlik eğitimi uygulama gerektiren bir eğitimdir. Bunun içindir ki eğitim süreci uygulama
ile desteklenmelidir. Bu husus katılımcıların neredeyse tamamı tarafından dile getirilmiştir.
Konuya ilişkin çözüm önerisi olarak pek çok katılımcı “stajyer rehberlik” konusuna vurgu
yapmıştır. Rehberlik eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerin ruhsatname almadan önce
en az altı ay süre ile deneyimli bir rehber yanında çalışmaları gerektiği ifade edilmiştir.
Böylelikle teorik ağırlıklı tamamlanan rehberlik eğitimi uygulama ile desteklenmiş olacaktır.
Öte yandan stajyer rehberlik uygulaması ile mesleğe yeni başlayacak rehberlerin destinasyon
ve müşteri ilişkileri konusunda daha ehil olmaları sağlanabilir.

• Rehberlik eğitiminin uygulama ile desteklenmesinde eğitim kurumları, TUREB ve Rehber
Odalarının işbirliğinin önem arz ettiği düşünülmektedir. Deneyimli rehberlerin bilgilerini
rehber adayları ile paylaşmaları, bu paylaşımları işbirliği içinde gerçekleştirmeleri öneriler
arasındadır. Bu sayede yine teorik ağırlıklı eğitim dönemi uygulama bilgisi ile desteklenmiş
olacaktır. Eğitimciler arasında turist rehberliği konusunda uzmanlaşmış öğretim elemanlarının
yer alması yine bu konuda katılımcılarca ifade edilen öneriler arasında yerini almaktadır.
Eğitim süresince uygulama imkânının sağlanmasının ve teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya
yönelik pratik bilgilerin sektör ile ilişkilendirilerek aktarılmasının eğitim kalitesini
arttırabileceği düşünülmektedir.

• Bütün görüşmelerde görüşmeler süresince üzerinde önemle durulan konu yabancı dil
sorunudur. Bütün katılımcılar bu konu üzerinde daha fazla gidilmesi gerektiğini
belirtmişlerdir. Rehberlik programlarına sadece DİL puan türü ile öğrenci alınması bu konuda
getirilen öneriler arasındadır. Ayrıca nadir dillerde rehberlik konusunda üniversitelerin teşvik
edici rol oynamaları gerektiği görüşü paylaşılmıştır.

• Tüm katılımcıların hemfikir olarak ifade ettikleri bir diğer husus rehberlerin insan ilişkilerinde
iyi olması konusudur. Bu konuda bireylerin kendilerini geliştirmeleri esastır. Eğitim türü ne
olursa olsun, profesyonel bir turist rehberinin iyi bir eğitim almış olması ve kendini iyi
yetiştirmiş olması gerektiği araştırmaya dahil olan tüm katılımcıların ortak fikridir.

• Lisans düzeyinde rehberlik eğitiminin yaygınlaştırılması, rehberlerin uzmanlık alanlarının
olması,  turist rehberliği eğitiminde Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi ve Eylem Planına
uygun olarak kalite standartlarında iyileşme sağlanması katılımcılardan gelen öneriler arasında
yer almaktadır.

• Neredeyse tüm katılımcılar kaçak rehberlik ve taban ücret uygulamasının dışına çıkılmasını bu
mesleğin büyük bir sorunu olarak ifade etmişlerdir. Eğitim kalitesi ne olursa olsun, kanunun
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gerekleri yerine getirilmedikçe eğitimli rehberler sahada daha etkin çalışamayacağından 
dolayı denetimlere daha fazla özen gösterilmelidir. Profesyonel turist rehberlerinin görevlerini 
daha özveri ile yerine getirmeleri ve işlerinde daha verimli çalışabilmeleri için haklarının 
korunması önem arz etmektedir.     

 

5.Sonuç ve Öneriler 

Organize turlarda misafirlerin seyahatlerinin başlangıcından bitimine birlikte vakit 
geçirdikleri, gezdikleri yerler hakkında bilgi alışverişinde bulundukları, sorunlarını ve 
görüşlerini paylaştıkları, danıştıkları, büyük bir özveri ile güvendikleri kişiler olarak turist 
rehberleri ülkelerinin birer kültür elçisi konumundadırlar. Bu bağlamda misafirlerin ziyaret 
ettikleri destinasyon hakkında ilk izlenim edinmeleri, bu izlenimlerin olumlu ya da olumsuz 
olması, misafirlerin seyahatlerinden memnun ayrılması, ya da hoşnut ayrılmaması büyük 
ölçüde rehbere bağlıdır. Dolayısıyla rehberlerin iyi eğitim almış olmaları, insan ilişkilerinde 
iyi olmaları, kendilerini iyi yetiştirmiş olmaları çok büyük önem arz etmektedir.  

Her ne kadar rehberlik eğitimi kurumlar arası farklılık gösterse de nihai amaç sektöre başarılı 
rehberler kazandırmaktır. Türkiye’deki rehberlik eğitiminin bu bağlamda yeterli olup 
olmadığı konusunda rehberlerin değerlendirmelerinin alınması ve konuya ilişkin çözüm 
önerilerinin getirilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 

Araştırmada elde edilen değerlendirmelere göre özellikle örgün eğitim düzeyinde rehberlik 
eğitimi teorik olarak sektöre başarılı rehberler yetiştirme konusunda yeterli olsa da uygulama 
konusunda eksiklikleri olduğu söylenebilir. Öte yandan ders programlarının kurumlar arası 
farklılık göstermesi, kimi kurumlarda genel derslerin uzmanlık derslerinin önüne geçmesi 
rehberlik eğitiminin teorik alt yapısını olumsuz etkilemekte, rehberlerin mesleklerini icra 
ederken ilgi duyacakları bilgi ve becerileri kapsamamasına yol açabilmektedir.  

Rehberlik eğitiminin uygulama ile desteklenmesi gerektiği görüşmelerde ısrarla üzerinde 
durulan bir konu olmuştur. Rehberlerin mesleklerini başarı ile icra edebilmeleri için eğitim 
sürecinin uygulama ile desteklenmesi gerektiği savunulmuştur. Bu konuda eğitim kurumları 
başta olmak üzere kamu kurumlarına şu öneriler sunulabilir: 

Eğitim kurumlarının birbirleri ile işbirliği sağlamaları, rehberlik programlarında bir standart 
oluşturabilmek adına ortak ders programları ve ortak müfredatlar ile eğitim verilmesi teorik 
alt yapının daha sağlam zeminlere oturtulmasını sağlayabilecektir. Söz konusu müfredatlarda 
meslek derslerinin sayısının arttırılması, bu konuda sektör işbirliğinin sağlanması da önem arz 
etmektedir.  

Eğitim kurumları-sektör işbirliğinin sağlanması ile mesleğinde başarılı rehberlerin 
deneyimlerini öğrencilerle paylaşması, rehber adaylarının kendilerini sektörde nelerin 
beklediğini öğrenmelerini, mesleğe atıldıklarında daha kolay adapte olabilmelerini 
sağlayabilecektir. Öte yandan okulların akademik kadrolarında sektörde rehber olarak görev 
yapmış ve akademik olarak da donanımlı rehber akademisyenler ve eğitimcilerin bulunması 
ve kimi derslerin bu akademisyenlerce işlenmesi uygulamaya dönük, öğrenci merkezli 
eğitimin yolunu açabilecektir.  

Her ne kadar eğitim süreci bu öneriler ile uygulama yönünden desteklenecek olsa da yeterli 
olmayabilir. Eğitim sürecinin dönem içi kısa uygulama gezileri ile desteklenmesi uygulamayı 
daha destekleyici olacaktır. Eğitim dönemi sonunda zorunlu staj uygulamasının getirilmesi 
ancak bu stajların deneyimli profesyonel turist rehberlerinin yanında stajyer rehberler olarak 
yapılması ise eğitim dönemi sonunda meslekte başarıya ulaşmayı kolaylaştırabilecektir.  

Her ne kadar eğitimin uygulama ile desteklenmesi önerilse de yabancı dil sınavlarında 
başarısız olan adaylar mesleklerini icra edemeyeceklerdir. Bu bağlamda başta bireyin kendisi 
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olmak üzere yabancı dil sorunu üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Okulların 
DİL puan türünde öğrenci kabul etmeleri bu sorunun aşılmasını kolaylaştırabilecektir. 
Sertifika programlarında kurs öncesi dil sınavı yapıldığı için bu sorun kısmen aşılmış sayılır. 
Ancak daha adil bir tutum sergilemek için hem sertifika programlarına katılan adaylar hem de 
üniversitelerden mezun olan öğrenciler için yabancı dil sınavlarında standardizasyonunun 
sağlanması önerilebilir.  

Eğitim kalitesi yükseltilse dahi sektörde kaçak rehberlerin çalışması nitelikli rehberlerin 
çalışmasını engelleyebileceği için denetimlerin arttırılması ve konuya ilişkin yaptırımların 
uygulanması; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın belirlediği taban ücret uygulamasının yerine 
getirilip getirilmediğinin denetlenmesi, bu konuda yapılan usulsüzlüklerin ortaya çıkarılarak 
yaptırımların uygulanması, kısaca yasal denetimlerin yerine getirilmesi üzerinde önemle 
durulan bir konudur.  

Düzeyi ne olursa olsun turist rehberlerinin aldıkları eğitimin sektörde gerekli başarıya 
ulaşması için başta rehberler olmak üzere özel kişi ve kuruluşlara da çok şey düşmektedir. 
Öncelikle rehber olmak isteyen ve henüz eğitim aşamasında olan rehber adaylarının, temel 
bilgileri özümsemeleri gelecekte bu bilgilerden faydalanmalarını kolaylaştıracaktır. Rehberlik 
mesleği dinamik özelliği ile sürekli gelişme ve yenilemeyi gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla 
rehberlik mesleğini icra eden kişilerin kendilerini her alanda yetiştirmeleri, eğitim esnasında 
aldıkları bilgileri mesleki yaşamlarına daha kolay kullanabilmelerini böylelikle başarıya 
ulaşmalarını sağlayacaktır. Gerekli eğitimi almış ve rehberlik mesleğini yapmaya hak 
kazanmış rehberlerin başarıya ulaşmaları hususunda özel kurum ve kuruluşlara da bazı 
öneriler sunulabilir:  

Rehberlik mesleğine yeni başlayan adayların mesleğe oryantasyonu, bölgeleri tanımaları, 
gerekli tecrübeyi kazanabilmeleri adına işveren kuruluşların daha özenli ve teşvik edici 
tutumlar sergilemeleri teşvik edici olacaktır. 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve 
ilgili yönetmelikte belirtilen tüm hükümleri özveri ile yerine getirmeleri gerekmektedir. 
Ayrıca kaçak rehberliklerin önlenmesi için tüm kişi, kurum ve kuruluşların üzerlerine düşen 
görevleri yerine getirmeleri, işverenlerin taban ücretin altında bir ücret ile rehber 
çalıştırmamaları veya çalışmayı teklif dahi etmemeleri, rehberlerin ise taban ücretlerin altında 
bir ücretle çalışmamaları sektörde başarılı rehberlerin çalışabilmesi adına önem arz 
etmektedir.  

Bu araştırmada nitel bir araştırma yöntemi kullanılmış olup, 28 eylemli rehber ile görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Daha genel kanılara ulaşabilmek adına daha geniş bir örneklem kitlesi 
üzerine, farklı araştırma yöntem ve teknikleri ile çalışmalar yapılması, daha kapsamlı sonuçlar 
elde edilebilmesi adına yararlı olacaktır. 

Bütün bu sonuçlara ek olarak tüm katılımcıların ortak görüşlerine binaen bireyin kendini 
eğitebilmesi gerekmektedir. Mesleğinde başarılı bir rehber, çok yönlü bilgi birikimine sahip 
olmalıdır. Bu ise bireyin bilgilerini güncellemesi ve sürekli yenilerini eklemesi ile mümkün 
olabilmektedir. Sonuç olarak başarıya giden yol, bireyin kendini eğitmesinden geçmektedir. 
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POTANSİYEL İŞ GÜCÜ OLARAK TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN ETİK 
EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TURİZM 

FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA 
Ekrem AYDIN1, Aykut ŞİMŞEK2, Emre ÇİLESİZ3 

ÖZET 
Bu çalışmanın temel amacı, gelecekte turizm sektöründe çalışabilecek öğrencilerin hangi 
konulara etik açıdan ne kadar önem verdiklerini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda 
Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerine turizm endüstrisinde görülebilecek etik 
dışı durumları içeren 24 önerme yöneltilmiştir. Öğrencilerin kendilerini turizm çalışanı yerine 
koyarak bu önermeleri etik açıdan değerlendirmeleri istenmiştir. Ayrıca araştırmada 
öğrencilerin etik dışı durumlara karşı tutumlarını etkileyebilecek faktörler de belirlenmeye 
çalışılmış ve çeşitli demografik değişkenleri açısından öğrencilerin etik dışı durumlara ilişkin 
tutumları karşılaştırılmıştır. Veriler 259 öğrenci üzerinden anket tekniği kullanılarak elde 
edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrenciler turizm işletmelerinde görülebilecek etik dışı 
durumlara karşı oldukça duyarlıdır. Din, aile ve işletme yönetimi dersleri öğrencilerin 
tutumları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Cinsiyet, yaş ve sınıf düzeyine göre öğrencilerin 
görüşleri arasında önemli farklıklar vardır. Buna karşın kültürel yapı açısından öğrenci 
görüşleri arasında önemli bir farklılık yoktur. 

Anahtar Kelimeler: Etik, Turizm, Atatürk Üniversitesi 

THE DETERMINATION OF TOURISM STUDENTS' ETHICAL TRENDS AS 
POTENTIAL LABOUR: AN APPLICATION TOWARDS ATATÜRK UNIVERSITY 

TOURISM FACULTY 

ABSTRACT 
The main purpose of this study is to investigate the issues esteemed ethically by the students 
that could work in the tourism sector in the future. In accordance with this purpose, twenty 
four (24) propositions were given to Ataturk University Tourism Faculty students about the 
unethical situations possible to be met in tourism industry. The students were required to put 
themselves in tourism employees’ place and evaluate these propositions ethically. In study, 
the factors possible to affect the attitudes of the students towards the unethical situations as 
well and the attitudes of the students towards the unethical situations in terms of various 
demographic variables were compared. The data were obtained from 259 students by using 
questionnaire method. According to the results of research, students are highly sensitive 
towards the unethical situations possible to be met in tourism enterprises. Religion, family 
and business management lessons have significant effect over the students’ attitudes. There 
are significant differences between the opinions of students according to gender, age and 
social class levels. In spite of this, there is not a significant difference between the opinions of 
students in terms of cultural structure.  

Key Words: Ethic, Tourism, Ataturk University 
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GİRİŞ 
 
Ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda yaşanan değişimler ve teknolojideki hızlı gelişim 

ile birlikte ülkeler arası ekonomik sınırlar ortadan kalkmış (Emekli vd., 2006), dünya küresel 
bir köye dönüşmüştür (Kozak vd., 2010:11). Özellikle teknolojik alandaki değişim, şirketlerin 
birbirlerine benzer ve hatta aynı kalitede ürünler üretmelerine olanak tanımış, rekabet 
kızışmıştır (Odabaşı, 2009).  Herhangi bir işletmenin duraksaması ya da elde ettiği şöhretle 
yetinmemesi gerektiği görülmüş; farklılaşma, değişim ve etik konuları ön plana çıkmıştır. 
(Bakırtaş, 2013:3). Bugün gelinen noktada birçok işletme etik olmayan davranışlardan 
kaynaklanan problemlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu problemlerin önüne geçilebilmesi 
için işletme içi oluşturulacak etik kural ve yöntemlere her zaman gerek duyulmaktadır 
(Sarıışık vd.,  2006:24). Dolayısıyla faaliyet sahası ve ölçeği ne olursa olsun işletmelerde 
çeşitli düzeylerde görev alan her çalışanın etik kurallara uygun davranması gerekmektedir 
(Varinli, 2004). Diğer taraftan günümüz turisti, daha bilinçli, kaliteli hizmet beklentisi yüksek 
bir profil kazanmıştır (Emekli vd., 2006). Kaliteli hizmet ise işleri doğru, istekli ve 
sorumluluk bilinci ile yapmakla ilgilidir (Aktepe vd., 2009). 

 
Konu turizm açısından ele alındığında, sektörün kendine özgü yapısı -çok sayıda 

müşteriye hizmet sunması, müşteri-çalışan arasındaki yüksek ilişki gerektirme özellikleri- 
sektörün etik açıdan hassas bir konumda bulunmasına yol açmıştır (Akbaba ve Erenler, 2011). 
Bu sebeple turizm faaliyetlerinin etkinliğinde ve turistin tatmin olmasında, güvenilir hizmet 
anlayışı, turistleri aldatmamak, dürüst olmak ve ahlak kuralları çerçevesinde hizmet sunmak 
gerekmektedir. Ayrıca sektörün insan odaklı yapısı bu alandaki hizmetlerin sunumunda 
misafirperver davranışlar, nezaket ifadeleri, başkalarına iyi davranmak ve huzuru sağlama 
gibi temel etik değerlerin dikkate alınmasının önemine işaret etmektedir (Kozak ve Güçlü, 
2010). Bu nedenle turizm endüstrinin başarısında ve toplum tarafından bu endüstrinin 
algılanışında etik değerlere sahip olmanın (Huebsch ve Fleckenstein, 1999), müşteri 
beklentilerinin etik değerlere uygun karşılamanın (Erkılıç, 2007), bunu özümsemenin ve 
uygulamanın büyük önemi vardır (Bektaş,  2008).   

 
Turizm işletmelerinde ortaya çıkan etik sorunlarının kaynağına bakıldığında en 

önemlilerini, hizmeti sunanlardan kaynaklananlar teşkil etmektedir (Kozak ve Güçlü, 2010). 
Turizm öğrencileri geleceğin sektörel liderleri olacaklardır (Lee ve Tsang, 2013) ve turizm 
öğrencilerinin mesleğe ilişkin bilgileri edinmelerinin yanında etik niteliklere de sahip olmaları 
gerekmektedir (Tribe, 2002). Üniversite tecrübesi öğrencilerin etik değerlerinin gelişiminde 
uzun dönemde etkili olabilir. Hem işyerinde sahip olacakları organizasyon kültürü hem de 
üniversitelerdeki öğretmen ve akademisyenler öğrencilerin etik değerlerin önemine ilişkin 
algılarını etkileyebilirler. Bu aynı zamanda onlar için bir görevdir (Maškarin ve Holjevac, 
2007). Ayrıca turizm işverenleri günümüzde işe alma aşamasında iş görenlerin çalışma 
hayatında etik davranışlar sergileyip sergileyemeyeceklerine dikkat etmektedirler (Akbaba ve 
Erenler, 2011: 448; Akan, 2007:10). Tüm bunlar onların farklı etik durumlara verecekleri 
önemi anlamlı kılmaktadır (Hudson ve Miller, 2006). 

 
Turizm sektörü çalışanları çoğu zaman sahip oldukları kültürel yapı, gelenek ve 

görenekleri, inançları ve demografik özellikleri gibi değişkenler açısından farklılık 
gösterebilmektedirler ve bunun sonucunda da bireyin kendi değerleri ile şirketin kurumsal 
değerleri çakışabilmektedir. Dolayasıyla söz konusu değişkenler, gelecekte turizm sektöründe 
çalışabilecekleri düşünülen turizm öğrencilerinin iş hayatlarında karşılaşabilecekleri 
durumlara etik noktasına verecekleri önemi etkileyebilir. Ayrıca turizm öğrencilerinin hangi 
konulara etik açıdan ne kadar önem verdiklerine ilişkin yapılacak çalışmalar sektör 
uygulayıcılarına müşteri memnuniyeti sağlama, rekabet edebilme ve hizmet içi eğitim 
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çalışmalarında önemli katkılar sağlayabilir. Diğer taraftan etik, güncel ve hem iş hemde 
akademik çevrelerce tartışılan bir konudur. 

 
Bu sebeple bu çalışmada gelecekte turizm sektöründe çalışabilecek potansiyel iş 

görenler olan turizm öğrencilerinin turizm işletmelerinde ortaya çıkabilecek etik dışı 
durumlara karşı nasıl bir tutum içerisinde olacakları araştırılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 
çalışma 3 bölüm halinde tasarlanmıştır. Birinci bölümde araştırmanın kuramsal çerçevesine 
ve ilgili çalışmalara, ikinci bölümde araştırma amacımıza ulaşmamızı sağlayacak 
metodolojiye ve son bölümde de araştırma bulgularına dayanarak araştırma sonuçları 
verilmiş, gelecekteki çalışmalara öneriler getirilmeye çalışılmıştır.  

 
İLGİLİ LİTERATÜR 
 
Etik kavramının tanımlanması üzerine uzun süren tartışmalar yapılmış ancak üzerinde 

uzlaşılan bir tanım elde edilememiştir. Pincoffs bireyin içinden gelen karakter özelliği olarak 
tanımlarken, Muncy ve Vitell de bireyin ya da grupların davranışlarını hizmet alırken, 
verirken ve kullanırken yönlendiren ahlaki ilke ve standartlar olarak ifade etmiştir. İkinci 
tanım turizm ile ilgilidir. (Lee and Tsang, 2013). Lovelock ve Lovelock, (2013) etiği, kişiyi 
iyi şeyler yapmaya yönlendiren, alışkanlıklarla kazanılan ve kişiye doğruya-yanlışa, iyiye-
kötüye, kurallara ve değerlere ilişkin inançlarında yol gösteren davranış biçimidir şeklinde 
tanımlamıştır. Fennell (2009) ve Ferrell (2005) ise etik için toplum ve meslek üyelerini iyi, 
doğru, güzel davranışlara yönlendiren kurallar, standartlar ve ilkelerdir derken, Sökmen ve 
Tarakçıoğlu (2013: 20) da bütün ilişkilerde dürüstlük, güven ve saygıyı ön plana alarak adil 
davranmaktır demiştir. İş etiği de iş hayatında daha çok kurallara ve politikalara dayalı 
(Kozak ve Güçlü, 2006) iyi-köyü, doğru-yanlış davranışlardır (Shaw, 2010). İcra edilen 
mesleğin türüne göre (tıp etiği, bilim etiği, turizm etiği vb.) adını alan meslek etiği, genellikle 
o mesleğe mensup kişilerin, mesleklerinin gereğini yerine getirirken dikkat etmesi gereken 
kuralları içermektedir (Sökmen ve Tarakçıoğlu, 2013: 36). 

 
Dunfee iş etiğinde 7 ilkenin önemli olduğunu ve bunlara dikkat etmek gerektiğini ifade 

etmektedir (Huebsch ve Fleckenstein, 1999 ): 
• İyi niyetle hareket etmek 
• İşimizde gerekli özeni göstermek 
• İsteyerek kurallara riayet etmek 
• Gizliliğe uymak 
• Çıkar çatışmasından kurtulmak 
• Başkalarının haklarına ve özgürlüğüne saygı 
• İnsanlığın refahına saygı duymak 
 

İşletmelerde her düzeyde çalışanın etik davranması ve etik bilince sahip olması gerekir 
(Varinli, 2004). Çünkü işletmenin varlığını devam ettirebilmesi, büyümesi, karlılığı ve 
verimliliği için bu gereklidir (Sökmen ve Tarakçıoğlu, 2013: 86).  Etik bilinç, çalışanların iş 
yaşamlarında etik davranışlar sergilemelerine ve örgüt içi etik dışı davranışların 
sınırlandırılmasında yardımcı olur (Green ve Donavan, 2010; Ferrell, 2005). Ayrıca turizm 
işletmelerinde çalışanların farklı sosyo-kültürel çevrelerden geldikleri düşünüldüğünde, 
işletme yönetiminin farklı grupların ayırt edici özelliklerini, algılamalarını bilmesi ve bunları 
işletme etik kuralları çerçevesinde yönetebilmesi organizasyonların başarısı koşuldur  (Lee 
and Tsang, 2013). 

 
İş etiği ve etik davranış hem turizm akademisyenlerince hem turizm sektörü 

yöneticilerince hem de diğer diğer bilim çevrelerince popülerliği giderek artan bir konu 
olmaya başlamıştır (Yeh vd., 2005). Gelişen teknoloji, değişen değerler ve küreselleşme gibi 



  

Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal Of Tourism And Research 

 

Cilt / Volume: 5 Yıl / Year: 2016 
Sayı / Number: 2  

 

 

23 
 

 

birçok etken, mesleki yaşamda doğru ve yanlışın, iyi ve kötünün ayrımını güçleştirmekte; 
yeni “gri alanlar” ortaya çıkarmaktadır. Bireyin kendi değerleri ile şirketin aktardığı kurumsal 
değerlerin çakışması bu alanların dar ölçekte belirgin olduğu yerlere örnektir (Yılmaz, 
2010:1).Konu turizm işletmeleri açısından ele alındığında bu durumun daha da belirginleştiği 
söylenebilir. Çünkü turizm ürününün soyut özelliği ve endüstrisinin yapısı, ürünün 
denetlenmesini zorlaştırmakta bu da etik sorunlara zemin hazırlamaktadır (Akan, 2007). 
Ayrıca otel ve restoranlardaki personelin uzun çalışma saatleri, düşük ücret almaları, hafta 
sonu ve tatillerde çalıştırılmaları bu görüşü destekler niteliktedir (Becker ve Gao, 2010).  

 
Turizm faaliyetlerinin etkinliğinde ve turistin tatmin olmasında doğru ve güvenilir hizmet 

anlayışı, turistleri aldatmamak, dürüst olmak ve ahlak kuralları çerçevesinde hareket etmek 
gerekmektedir (Kozak ve Güçlü, 2006:9). Bu yönüyle etik davranış turizm işletmeleri için bir 
gerekliliktir. Etik turizm davranışı da sadece neyin doğru ve iyi olduğunu bilmek değil aynı 
zamanda turizmde iyi bir davranış da sergilemektir. (Tribe, 2002). Turizmin birçok iç ve dış 
unsurdan etkilenmesi, farklı kültürleri, gelenek ve görenekleri olan kişilerin bir araya 
gelmesine olanak tanıyan bir endüstri olması herkes için evrensel etik kodlara ihtiyaç 
olduğunun bir göstergesidir. Bu kodlar çalışanlara belli davranışları yasaklamak yerine karar 
verme noktasında daha da yardımcı olacaktır. Kaliteli ürün ve hizmet üretimi de tüketiciler 
için ilk bakışta etik bir davranıştır. Bu yönüyle etik ve kalite birbirini tamamlamaktadır 
(Huebsch ve Fleckenstein 1999). Toplam kalite anlayışına göre ise etik sadece uzun dönemde 
elde edilebilir. Bugün turizm işletmelerinin kısa dönemde kâr elde etmeye odaklanması 
işlemelerin sonunu getirmektedir. Bu nedenle çalışanların etik kurallar çerçevesinde hareket 
etmesi işletmenin geleceği açısından önemlidir (Akova ve Çalık, 2008). Diğer taraftan turizm 
yöneticileri ekonomi ve yabancı dil konusunda eğitim alırken etik ve ahlak konularına 
gereken önemi göstermemesi konunun önemini göstermektedir. (Maškarin ve Holjevac, 
2007).  

 
Ghiselli (1999)’ye göre turizm işletmelerinde çalışanların farklı gelenek ve göreneklerden 

geliyor olmaları, turizm endüstrisinin yapısı gereği çok fazla saat çalışma ve bunun 
sonucunda görevi kötüye kullanma, sektörün mevsimlik geçici işçi çalıştırması ve niteliksiz 
personelin uzun süre istihdamı gibi sebeplerle turizm işletmelerinde etik kodların ve etik 
iklimin oluşturulması gerekliliktir. Etik iklimin sağlanması noktasında erdem (doğruluk, 
adalet, sevecen, ilgi) yöneticilerin sahip olması gereken bir özelliktir (Knani, 2014). Etik 
iklim hizmet performansını artırır ve iş memnuniyeti sağlar. Bu da müşteri memnuniyetine 
olumlu yansır. Çalışanlar ekstra roller üstlenerek müşterilere hizmet verebilirler. Etik iklime 
sahip işletmelerde çalışanlarda güven algısı, sorumluluk ve yüksek moral oluşur. Böylesi 
iklimlerde çalışanlar hileli aldatıcı davranışlardan kaçınırlar ve dürüst davranırlar. Ayrıca 
çalışanlar etik iklimin hâkim olduğu çalışma ortamlarında birçok etik davranış gözlemlerler 
ve bundan dolayı o işletmede çalışabilmek kendilerine gurur verir (Karatepe ve Agbaim, 
2012). Etik çalışma ortamının sağlanması çalışanların organizasyonel bağlılığını artırabilir ve 
personel devir oranını azaltabilir, kurumsal etik değerler ve bu değerlerin tüm çalışanlarca 
paylaşılması organizasyonların başarısını artırabilir (Lee vd., 2014). 

 
Tüm bunlara ilaveten çeşitli araştırmacılara göre işletmelerde etik iklimin sağlanmasının 

ve etik kodların oluşturulmasının işletmelere şu açılardan önemli katkıları olabilmektedir: 
Etik kurallar çalışanlara kişilik, haysiyet gibi özellikler kazandırmasının yanı sıra motivasyon 
da sağlar, rekabet avantajı verir (Huebsch ve Fleckenstein, 1999 ). Personel devir oranını 
azaltır. Hizmet kalitesini ve ziyaretçilerin hizmet deneyimlerini artırır. Otelin verimliliğini ve 
karlılığını yükseltir. (Knani, 2014). Kârı, verimli yönetimi, kamu imajını ve çalışan ilişkilerini 
olumlu etkilemektedir (Hudson ve Miller, 2006). Sürdürülebilir turizm gelişimine katkı sağlar 
(Lee and Tsang, 2013). Etik dışı davranışlar ise finansal problemlere neden olur (Hudson ve 
Miller, 2006), ilave maliyet yaratır (Ma vd., 2013).  
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Bu kodların ve kuralların etkili olabilmesi için çalışanlara açıklanmalı ve yürürlüğe 
konmalıdır. Böylece kişi kodların ne gerektirdiğini anlamalı ve kuralları ihlal ettiğinde 
sonuçların farkında olabilmelidir. Bu kodlar uygulanmadığında ise çok fazla değer ihtiva 
etmeyecektir (Huebsch ve Fleckenstein, 1999 ).  

 
Turizm sektöründe ön hizmette çalışan, müşterilerle hem yüz yüze hem de sözle sürekli 

olarak iletişim halinde olan personel, müşterilere etkili ve kaliteli hizmet sunulmasında 
doğrudan sorumlu, uzun dönemli müşteri ilişkileri kurulmasında önemli ölçüde etkin bir role 
sahiptir. Etik davranışlar çalışanlara etkili ve kaliteli hizmet sunumunda yol gösterici olabilir, 
işletmeye rekabet avantajı sağlayabilir. Dolayısıyla turizm çalışanları meslek etiğini bilmeli 
ve bunu hizmet sunumlarına yansıtabilmelidirler (Karatepe ve Agbaim, 2012). 

 
Konu ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda turizm sektöründe karşılaşılabilecek olan 

etik dışı davranışlar ve durumlar şu şekilde ifade edilmektedir (Weaver vd., 1997; Huebsch ve 
Fleckenstein, 1999; Stevens, 2001 Yeung ve Pine, 2003; Yaman ve Gürel, 2006; Calvert vd., 
2008; Karatepe ve Agbaim, 2012; Lee and Tsang, 2013; Knani, 2014):  

 
Müşterilere sunulan broşürlerin doğru bilgiler içermemesi, müşterilerin dolandırılması, 

turizm ürünlerini korumaya önem verilmemesi (deniz, göl, şelale, akarsu, doğal parklar v.b.) 
ve bununla ilgili hiçbir çalışma yapılmaması. Turizmde sezonluk düşük işçi çalıştırılması ve 
bunun sonucunda kalitenin düşmesi. Yerel tur operatörlerinin turistleri para harcamaya 
zorlaması. Fazla rezervasyon, hırsızlık, dedikodu, iş arkadaşlarına kötü davranış, müşteriden 
fazla para sağlama pahasına ilave hizmet vermek, restoran menülerinde ve işletme web 
sitelerinde yanlış bilgilerin yer alması. Cinsel taciz, işlenmemiş bir suçu uydurma, hizmette 
ırksal tercih gösterme, cinsiyet ayrımı, müşterilerin hediyelerini şirket politikasına aykırı 
olarak tutma/saklama. Tehlikeli atıkların çevreye bırakılması, rüşvet ve hediye kabul etmek, 
personelin şirket bilgilerini ve ticari sırlarını ifşa etmesi, kara para aklama, şirket varlıklarının 
çalışanlarca çalınması, müşterilerden ısrarla bahşiş istenmesi, yabancı işçilere düşük ücret 
verilmesi, elektronik takip sistemi kullanarak çalışanların bilgisayar kullanımına odaklanma. 
Hizmet esnasında meydana gelebilecek yanlışları gizleme, müşterilere adil davranmama. 

 
Turizm işletmelerinde çalışan personelin iş yaşamlarında kendi davranışlarını etik veya 

etik dışı olarak anlamlandırılmasında farklı değişkenler etkili olabilir. Şöyle ki; bireyin ahlaki 
gelişimi cinsiyet, yaş ve tecrübeye bağlı olabilir (Ma vd., 2013; Knani, 2014). Doğru 
davranışların ödüllendirilerek takdir edilmesi, yanlış davranışların cezalandırılması, (Yeh, 
2003) işletmenin örgütsel kültüre sahip olması, etkili bir iletişim ağına ve etik standartlara, 
ilkelere sahip olması (Ma vd., 2013; Becker ve Gao, 2010) bireyin etik davranışlarını ve etik 
konulara bakışını etkileyebilir. İşletmede uygulanan ve desteklenen etik değer ve 
davranışların organizasyon üyelerince nasıl algılandığı, rol çatışması ve rol belirsizliği, takım 
çıkarı konuları da bireyin etik değerlerini ve davranışlarını, iş memnuniyetlerini etkileyebilir 
(Karatepe ve Agbaim, 2012). Diğer yandan turizm çalışanları haksız da olsa daha fazla kazanç 
elde etme uğruna etik dışı davranışlar sergileyebilmektedir. Oysa etik ve kazanç birbirini 
tamamlayan unsurlardır. Birbirlerine engel olmazlar. Eğitim etik değerlerin oluşumunda 
aileye ve tecrübeye büyük destekçidir ancak tek başına yeterli değildir. Dolayısıyla 
öğrencilere eğitim hayatları boyunca verilecek etik kursları/dersleri öğrencilerin iş etiği 
değerlerinin şekillenmesinde önemli katkıları olabilir (Maškarin ve Holjevac, 2007; Knani, 
2014). İlaveten iş değerleri de -başarı, gizlilik, prestij, ekonomik kazanç, bağımsızlık, 
yaratıcılık, fedakarlık- etik algıları etkileyebilir  (Knani, 2014). 

 
Etik konulu çalışmaların odak noktası daha çok endüstri uygulayıcılarının şirket 

operasyonlarındaki etik davranışları üzerine olmuş, etik eğitim ve öğrencilerin etik üzerine 
bakış açılarını ele alan çalışmalar sınırlı kalmıştır (Lee and Tsang, 2013). Oysaki öğrenciler 
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işe ilişkin bilgi, beceri ve mantık yanında etik konularında da hazır olmalıdırlar. Bu onların 
ileride iş hayatların karşılaşabilecek etik ikilemlerin çözümünde oldukça etkili olacak, iş 
performans ve memnuniyet düzeylerini artıracaktır  (Yeh vd., 2005). 

 
Üniversite düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilere yönelik konu ile ilgili olduğu 

görülen çalışmalarda (Tablo 1) daha çok şu sorulara cevaplar aranmıştır: öğrencilerin 
çalışacakları işletme tercihinde işletme etik uygulamaları etkili midir (Pelit ve Arslantürk, 
2011),  sektör çalışanları ile öğrencilerin etik algılamaları arası farklılık var mıdır (Ghiselli, 
1999), staj öncesi ve sonrası öğrencilerin etik algılamaları değişir mi (Ma vd., 2013), farklı 
eğitim düzeyindeki (Lee ve Tsang, 2013; Akova ve Çalık, 2008; Weaver vd., 1997; Knani, 
2014) ve farklı ülke düzeyindeki (Becker ve Gao, 2010) turizm öğrencilerinin etik 
algılamaları arası fark var mıdır, öğrenciler iş hayatlarında karşılaşabilecekleri etik senaryoları 
nasıl değerlendirmektedirler (Stevens, 2001; Hudson ve Miller, 2006; Akbaba ve Erenler, 
2011; Wilborn vd., 2005; Aslan ve Kozak, 2005), öğrenciler öğretmenlik mesleğini etik 
açıdan nasıl değerlendirmektedirler (Pelit ve Güçer, 2005), öğrencilerin bakış açısıyla 
yöneticilerin çalışanlara karşı etik sorumluluklarını yerine getirmekte midirler (Kılınç, 2000) 
ve öğrencilere göre etik kursların içeriğinin belirlenmesinde hangi konular daha önemlidir 
(Yeung ve Pine, 2003). 

 
Tablo 1. İlgili Çalışmaların Sentezi 

Yazar Araştırmanın Amacı Ülke/Alan Kapsam, Yöntem ve Sonuç 

Sylvester 
Yeung and 
Ray Pine 
(2003) 

Turizm eğitimi alan 
öğrencilerin etik eğilimlerini 

araştırarak etik kursların 
içeriğinin geliştirilmesine 

yardımcı olmak 

Hong 
Kong 

Hong Kong Polytechnic Üniversitesi Otel ve Turizm Yönetimi Bölümü-Ön 
Lisans, Lisans, Master ve Doktora öğrencileri üzerine yapılmış. Nicel 
araştırma yöntemi kullanılmış. Tehlikeli atıkların doğaya bırakılması, 
çalışanların rüşvet ve hediye kabul etmeleri ve cinsel istismar katılımcılarca 
algılanan en önemli etik dışı ifadelerdir. 

Ronnie 
Yeh (2012) 

Otel genel müdürlerinin 
işletmelerinde iş etiğine ilişkin 

uygulamalarının neler 
olduğunu, konuya ilişkin 

görüşlerinin neler olduğunu 
belirlemeye çalışmak ve 

üniversite turizm bölümlerinde 
etik eğitime ilişkin görüşlerini 

ortaya koymak. 

Amerika 

Otel işletmelerinin çoğunluğu eğitim programlarına iş etiğini katmamışlar ve 
bununla ilgili herhangi bir uygulamaları yoktur. Ancak iş etiğinin 
işletmelerde önemli bir konu olduğunun farkındadırlar ve bu yüzden de hem 
üniversitelerde hem de iş hayatında etik eğitimin zorunlu olduğunu 
düşünmektedirler. Otel genel müdürlerine uygulanmış, nicel ve nitel 
yöntemler birlikte kullanılmıştır. 

Ronnie 
Yeh, 

Lynda J. 
Martin, 

Patrick J. 
Moreo, 

Bill Ryan, 
Kayte M. 

Perry 
(2005) 

Turizm eğitimcilerinin iş etiği 
ve etik eğitime ilişkin algıları 

ve uygulamaları nasıldır. 
Eğitimciler Turizm 

öğrencilerini ve çalışanlarını iş 
etiği konusunda nasıl 

değerlendirmektedirler. 

Amerika 

Turizm eğitimcilerine yönelik nicel bir araştırmadır. Eğitimcilerin 
çoğunluğu iş etiği ve etik eğitimin turizmde önemli ve gerekli olduğunu 
düşünmelerine rağmen etik konusunda çalışmaları sınırlıdır. Ders 
müfredatlarında etik konulara çok fazla değinmemektedirler. Çalıştıkları 
kurum etik kurslar düzenlemesine rağmen çoğunluğu kurslara 
katılmamaktadırlar.  

 
 
 

Mouna 
Knani 
(2013) 

Turizm işletmelerinde 
çalışanlar ve çalışacak olan 

potansiyel iş görenler 
(öğrenciler) için etiğin 

önemine ilişkin ilgi 
uyandırmak ve gelecekte 
turizm sektöründe konuya 

ilişkin yapılacak araştırmalara 
öneriler sumak 

 
 
 

Kanada 

 
Turizm işletme yöneticileri, öğrenciler ve turizm çalışanları üzerine yapılan 
etik çalışmaların alanyazın taramasıdır. Etik iklim işletmelerde çalışan 
memnuniyetini artırmakta, personel devir oranını azaltmakta, işletme karını 
artırmaktadır. Yapısı gereği Turizm sektöründe etik temel konular 
arasındadır. 

LaChelle 
R.Wilborn, 
Robert A. 
Brymer 
and Ray 

Schmidgall 
(2005) 

Öğrencilerin etik inançlarını 
etkileyen faktörlerin 

araştırmak 

İskoçya, 
İsviçre, 
İsveç 

Queen Margaret Edinburgh üniversitesi ve Dundee üniversitesi turizm 
bölümleri, İsviçre uluslararası, LeBouvert ve Brig kampüsü turizm 
işletmeciliği bölümü, Stockholm otel ve restoran okulu öğrencilerine yönelik 
nite ve nicel bir araştırmadır. Kadınlar etik kararlar vermeye ve etik 
davranışlar sergilemeye erkeklerden daha eğilimlidir. 

William 
A.Jones,  
Jr. (1990) 

Öğrenciler etik boyutu olan 
konularda ne 

düşünmektedirler? İçinde 
bulunulan durum öğrencilerin 

etik konulara verecekleri 
cevapları nasıl etkiler? 

 

Amerika 138 turizm ve yönetim bölümü öğrencilerine yönelik nicel bir araştırmadır. 
İçinde bulunulan durum öğrencilerin etik algılarını etkilemektedir. 
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Stevens 
(2001) 

İnsan kaynakları müdürleri ile 
turizm öğrencilerinin etik 

ikilemlere verdikleri tepkileri 
araştırmak ve bu iki grubu 

karşılaştırmak 

Amerika 

 
84 insan kaynakları müdürü ve 81 turizm öğrencisi üzerine nicel-nitel bir 
çalışmadır. İnsan kaynakları müdürleri verilen senaryoları öğrencilere göre 
daha etik dışı bulmuşlardır. 

Pamela 
Weaver, 

Jeong Eboi 
and 

Tammie 
Kaufman 

(1997) 

Turizm öğrencilerinin otel 
işletmelerinde 

karşılaşılabilecek çeşitli 
durumları etik açıdan nasıl 

değerlendirdiklerini araştırmak 

Amerika 
269 turizm bölümü öğrencisine uygulanan nicel bir araştırmadır. Çalışma 
şartları, atık imhası, cinsiyet ayrımı, çalışan hırsızlığı konuları öğrencilerin 
etik açıdan en fazla önem verdiği konulardır. 

 
Lee and 
Tsang 
(2013) 

 
Turizm ve otel işletmeciliği 
öğrencilerinin etik algılarını 

araştırmak 

 
Hong 
Kong 

 
370 turizm ve otel işletmeciliği bölümü öğrencisine uygulanmış olup nicel 
bir araştırmadır. Öğrenciler genel olarak yüksek etik standartlara sahiptir ve 
iş etiğinin önemini kabul etmektedirler. 

Simon 
Hudson & 
Graham 
Miller 
(2006) 

Farklı ülkelerde eğitim gören 
turizm programları 

öğrencilerinin iş etiği algılarını 
karşılaştırmak. 

Kanada 
Avustralya 
İngiltere 

Kanada, Avustralya ve İngiltere’deki farklı programlardaki 438 turizm 
öğrencisi üzerine nicel ve nitel araştırılmıştır. Öğrenciler sosyal ve 
ekonomik senaryolardan ziyade çevresel senaryolara daha duyarlıdırlar. 
Ülke ve cinsiyet etik üzerine etkili iken daha önce alınan eğitim etkili 
değildir. 

Cherylynn 
Becker & 
Ying Gao 

(2010) 

Stajlarını tamamlamış 
öğrencilerin iş hayatında 

görülebilecek davranışları etik 
ya da etik dışı olarak nasıl 

değerlendirdiklerini 

Amerika 
İsviçre 

Asya, Avrupa ve Amerikalı 205 turizm öğrencisine uygulanan nicel bir 
araştırmadır. Etik çok boyutlu bir yapıya sahiptir ve bireyler davranışları 
farklı bir dizi kurallara göre doğru ya da yanlış olarak değerlendirirler. Genel 
olarak evrensel ölçekte etik dışı olarak kabul edilebilecek davranışlar 
öğrencilerce de etik dışı olarak algılanmışlardır. 

Richard F. 
Ghiselli 
(1999) 

Turizm öğrencileri ile yiyecek-
içecek sektörü 

profesyonellerinin etik 
algılarını karşılaştırmak. 

Hindistan 

196 yiyecek-içecek sektörü yöneticisi ve 127 turizm ve otel işletmeciliği 
öğrencisi üzerine nicel bir araştırmadır. Öğrencilerin yöneticilere göre etik 
skorları daha düşüktür. Yöneticiler iş etiğine ilişkin konularda (yiyecek-
içecek sağlığı, hırsızlık, şirket politikası, insan ilişkileri) öğrencilerden daha 
olgundurlar. 

Fangying 
Chen MA , 
Wei Song 

MA , 
Liyun Wu 

DSc & 
Ming Ma 

MA (2013) 

Öğrencilerin staj öncesi ve 
sonrası etik gelişimlerini 

araştırmak 

Hong 
Kong 
Çin 

Staj sonrası etik algıların geliştiği görülmüştür. Organizasyon kültürü ve 
cinsiyet etik algılar etkilemektedir. 126 turizm öğrencisine uygulanmış nicel 
bir araştırmadır. 

Charles L. 
Calvert , 
Lynda 

Martin , 
Jeff Beck 
& Shin Yi 

Lin 
(2008) 

Turizm öğrencilerinin eğitim 
kurumlarında etik dışı 

davranışlarını araştırmak 
Amerika 

321 mezun konumunda öğrencine yönelik nicel bir araştırmadır. Öğrenciler 
akademik sahtekârlık gösterebilmektedir. Bu cinsiyete göre 
farklılaşmaktadır. 

Elbeyi Pelit 
Yalçın 

Arslantürk 
(2011) 

Turizm sektöründeki 
işletmelerin iş etiğine 

ilişkin uygulamalarının, 
üniversite düzeyinde turizm 

eğitimi alan öğrencilerin 
çalışacakları işletme 
tercihlerindeki önem 

derecesini belirleyebilmek. 

Türkiye  

Türkiye’de lisans düzeyinde turizm eğitimi programlarına kayıtlı 
1088 öğrenci üzerine yapılan nicel bir araştırmadır. İşletmelerin iş etiğine 
ilişkin uygulamalarının, öğrencilerin çalışmak için tercih edecekleri 
işletmeleri seçmede çok/tamamen önemli olduğu ve bu önem düzeyinin, 
öğrencilerin, cinsiyetleri, sektör tecrübelerinin olup olmama durumu ve 
devam etmekte oldukları sınıflara göre de farklılıklar gösterdiği 
belirlenmiştir. 

Orhan 
Akova ve 

İsmail 
Çalık 
(2008) 

Turizm eğitimi alan lisans ve 
ön lisans öğrencilerinin 

sektörde ortaya çıkan etik dışı 
uygulamaları nasıl 

algıladıklarını belirlemek 

Türkiye 

Sakarya Üniversitesine kayıtlı 83 lisans ve 67 ön lisans öğrencisi ile yapılan 
nicel bir araştırmadır. Katılımcıların turizm sektöründe ortaya çıkan etik dışı 
olaylara katılmadıkları, müşterilerin hassas oldukları etik dışı davranışlarda 
ise esnek davranışlar sergileyebileceklerini belirttikleri görülmektedir. 
Ayrıca, demografik değişkenlerle algılanan etik davranışlar arasında anlamlı 
farklılıkların olduğu görülmüştür. 

     Aslan ve 
      Kozak 

(2006) 

Turizm bölümü öğrencilerinin 
çalışma yaşamlarında karşı 

laşabilecekleri 
durumlara ilişkin etik 
değerlendirmelerini 

belirlemek 

Türkiye 

Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda 
öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra Sosyoloji, Eğitim Bilimleri ve İşletme 
gibi diğer bölümlerde öğrenim gören toplamda 420 öğrenci ile yapılmış 
nicel-nitel bir araştırmadır. Öğrenciler, çevre ve sosyo-kültürel ilişkileri 
konu edinen senaryoları, pazarlama ve çalışan ilişkilerini konu edinen 
senaryolara göre daha etik değerlendirmişlerdir. 

Akbaba ve 
Erenler 
(2011) 

Turizm bölümü 
öğrencilerinin etik karar verme 
süreçlerinin hangi faktörlerden 

etkilendiğini belirlemek ve 
öğrencilerin yaşamlarında 

karşılaşabilecekleri durumlara 
ilişkin etik 

değerlendirmelerinin cinsiyete 
göre farklılık yaratıp 

yaratmadığını ortaya koymak. 

Türkiye 

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda okuyan 200 
öğrenci üzerine nicel ve nitel bir araştırmadır. Aile, din, sektör tecrübesi gibi 
faktörlerin etik karar verme üzerinde etkili olduğu, cinsiyetin etik karar 
verme davranışı üzerinde önemli derecede farklılık yaratmadığı görülmüştür. 
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Pelit ve 
Güçer 
(2005) 

Öğretmen adaylarının 
öğretmenlik mesleğiyle ilgili 

etik olmayan davranışlara 
ilişkin algılamalarını 

belirleyebilmek 

Türkiye 

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi’nde eğitim görmekte 
olan öğrencilere uygulanan nitel bir araştırmadır. Öğrencilerin büyük bir 
çoğunluğu öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik olmayan davranışları tasvip 
etmemektedir. 

 
 
Etik derslerinin içeriklerinin belirlenmesinde öğrencilerin ilgilerinin dikkate alınması 

gerektiğini düşünen Yeung ve Pine (2003), farklı eğitim düzeylerindeki öğrencilerin etik 
açıdan hangi konulara ne kadar değer verdiklerini araştırdığı çalışmasında “tehlikeli atıkların 
doğaya bırakılması”, “çalışanların rüşvet ve hediye kabul etmeleri” ve “cinsel istismar” 
konularına daha duyarlı olduklarını görmüştür. Başka bir çalışmada Yeh (2012), iş etiği 
eğitiminin önemine dikkat çekmek amacıyla otel yöneticilerinin iş etiği eğitimi algısını 
araştırmıştır. Söz konusu araştırmada otel işletmelerinde iş etiği eğitimi verilmediği, ancak 
yöneticilerin iş etiği konusuna duyarlı olduklarını görmüştür. Yöneticiler, çalışanların 
dürüstlük, başkalarına saygı, adil olma ve erdem gibi etik davranışlara sahip olmaları 
gerektiğini düşünmektedirler. Yeh ve arkadaşları (2005) yapmış oldukları diğer bir çalışmada 
turizm eğitimcilerinin etik eğitime ilişkin algı ve ilgileri ile etik eğitim uygulamalarını 
araştırmışlardır. Araştırma sonucunda eğitimcilerin ne etik konulu seminer ve kurslara 
katıldıkları ne bu konularda kurs ve seminer verdikleri ne de araştırma projesi 
gerçekleştirdikleri görülmüştür. Ancak çalıştıkları kurum öğrencilere yönelik kurslar ve 
seminerle düzenlemektedir. Bu durum turizm fakültesinin etik konusuna çok fazla duyarlı 
olmadığını ya da kurumda bu tür faaliyetler olduğu için gerek duymadıklarını göstermektedir. 
Sorumluluk, adil olma, dürüstlük ve erdem eğitimcilerin en fazla üzerinde durdukları önemli 
etik konulardır. 

 
Stevens (2001) turizm işletmelerinde çalışan insan kaynakları müdürleri ile turizm 

öğrencilerinin etik algılarını karşılaştırmaya çalışmıştır. Araştırma sonucunda yöneticilerin 
öğrencilere göre etik konularında daha hassas oldukları görülmüştür. Hırsızlık ve cinsel taciz 
hem yöneticilerce hem de öğrencilerce en önemli etik dışı davranışlar olarak 
değerlendirilmiştir. Weaver vd., (1997) tarafından yapılan benzer bir çalışmada da aynı 
sonuçlar ortaya çıkmış, öğrencilerin aynı konulara hassasiyet gösterdikleri görülmüştür. 
Benzer bir karşılaştırma Ghiselli (1999)’nin turizm öğrencileri ile yiyecek-içecek sektörü 
yöneticilerinin etik algılarını karşılaştırdığı çalışmasında da vardır. Söz konusu araştırma 
sonucuna göre eğitim etik algılamaları etkilemezken, yaş ve tecrübe verilen cevaplar üzerinde 
etkili olmuştur. Dolayısıyla yöneticiler öğrencilere göre etik konulara daha duyarlıdırlar.  

 
Lee ve Tsang (2013) farklı öğrenim düzeylerindeki öğrencilerin etik algılamalarını 

araştırmıştır. Araştırma sonucunda lisans öğrencilerinin diğer öğrencilere (ön lisans, master, 
doktora) göre etik algılarının daha esnek olduğu görülmüştür. Eğitim düzeylerine göre 
öğrencilerin etik algılarının karşılaştırıldığı diğer bir çalışma da Pelit ve Güçer (2005) 
tarafından yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik olmaya 
davranışlara ilişkin öğretmen adaylarının algıları araştırılmıştır. Araştırma sonucunda bayan 
öğrencilerin etik dışı uygulamalara erkeklere göre daha hassas oldukları görülmüştür. 4.sınıf 
öğrencilerinin etik dışı uygulamalara ilişkin algıları birinci sınıflara göre daha hassastır. 
Annenin eğitim durumuna ve ikamet edilen yere göre bir karşılaştırma yapıldığında etik 
algılar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Pelit ve Arslantürk (2011) diğer 
bir çalışmada turizm öğrencilerinin işletme tercihlerinde işletme içi etik uygulamaların 
etkisini araştırmışlardır. Öğrenciler çalışma koşulları ve çalışanların sosyal haklarının teslimi 
konularına duyarlıdırlar. Bayan öğrenciler erkeklere göre işletme içi etik uygulamalara daha 
fazla önem vermektedirler. Daha önce sektörde çalışmamış öğrenciler etik konulara daha 
duyarlıdırlar. Öğrencilerin sınıfları ilerledikçe, işletme içi etik uygulamalara verdikleri önem 
azalmıştır. 
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Hudson ve Miller (2006) araştırmalarında İngiltere, Kanada ve Avustralya uyruklu 
öğrencilerin etik algılarını araştırmak istemişler ve bu amaçla turizm öncüleri ile görüşmeler 
yaparak turizm işletmelerinde karşılaşılabilecek etik senaryolar belirlemişlerdir. Senaryolar 
çevresel, sosyal ve ekonomik olmak üzere 3 alanla ilgilidir. Öğrenciler çevresel senaryolara 
daha duyarlı yaklaşmışlardır. Ayrıca daha önce alınan etik eğitim verilen cevaplarda etkili 
olmadığını görmüşlerdir. Bayan katılımcılar erkeklere göre iş etiği konusunda daha 
hassastırlar. Bu sonuç Wilborn ve arkadaşları (2005)’nın çalışmasını desteklemektedir. Ülke 
açısından ise verilen cevapların ortalamalarında çok büyük bir farklılık yoktur. 

 
Becker ve Gao (2010) iş hayatında görülebilecek 16 durumu etik olup olmaması 

açısından Asya, Avrupa ve Amerikalı turizm öğrencilerinin nasıl algıladığını araştırmıştır. 
Asyalı öğrenciler senaryoları daha az etik dışı bulmuşlardır. Ayrıca diğer araştırmalarda 
olduğu gibi (Hodson ve Miller, 2006; Wilborn ve ark., 2005; Ma ve ark., 2013; Pelit ve Güçer 
, 2005)   kadınlar senaryoları erkeklere göre daha etik dışı bulmuşlardır. Akova ve Çalık 
(2008)’ın turizm öğrencilerinin sektörde karşılaşılan etik dışı davranışları nasıl algıladıklarını 
araştırdığı çalışmasında da benzer sonuçlar bulunmuştur. Araştırma sonucunda öğrenciler 
genel olarak etik dışı davranışları onaylamamışlardır.  

 
Aynı yöntemle yapılan diğer bir araştırmada Aslan ve Kozak (2006) turizm işletmeleri 

ile turist ilişkilerinin (turizm pazarlaması); turizm işletmeleri ile yerel toplum ilişkilerinin, 
(sosyo-kültürel ilişkiler) ve turizm işletmeleri ile doğal çevre ilişkilerinin etik boyutlarını 
değerlendirmeye yönelik senaryolar geliştirmişlerdir. Fennel ve Malloy (1999) tarafından 
geliştirilen çok boyutlu etik ölçeğinden yararlanarak öğrencilerin senaryoları 
değerlendirmeleri istenmiştir. Araştırma sonucunda turizmin doğal çevre ile ilişkisini konu 
edinen senaryonun etik açıdan algısı daha yüksek çıkmıştır. Turizm bölümü öğrencileriyle, 
diğer bölüm öğrencileri arasındaki anlamlı tek fark sosyo-kültürel faktörde ortaya çıkmıştır. 
Bu senaryoyu, diğer bölüm öğrencileri, turizm öğrencilerine göre, daha az etik bulmuşlardır. 
Doğal çevre, insan kaynakları ve turizm pazarlaması senaryolarına ilişkin görüşlerde öğrenci 
grupları arasında farklılık görülmemiştir. Gelir senaryoların değerlendirilmesinde etkili bir 
faktör olmamıştır. Turizm sektöründe daha önce deneyimi olanlar ile olmayan öğrenciler 
arasında yapılan analizde, tek farkın insan kaynakları ile ilgili senaryoda ortaya çıktığı 
görülmektedir. Bu senaryoyu, turizm sektöründe çalışmayan öğrenciler, çalışanlara göre, daha 
az etik değerlendirmişlerdir.  

 
Ma ve arkadaşları (2013) öğrencileri staj öncesi ve sonrası iş etiği algıları arasında 

farklılıkları araştırmışlardır. Araştırma sonucunda öğrencilerin, staj sonrası etik konulara daha 
duyarlı oldukları görülmüştür. Otel işletmesinden ve müşteriden fayda sağlama arzusu, gri 
alanlar ve bahşiş bekleme öğrencilerin iş etiği algılarını etkileyebilmektedir. Ayrıca otel 
kültürü ve cinsiyet öğrencilerin iş etiği algılarını etkilemektedir. Kadınlar erkeklere göre etik 
açıdan daha olgundurlar. 

 
Wilborn ve arkadaşları (2005) öğrencilerin iş ve okulla ilgili etik senaryoları 

algılamalarını araştırdıkları çalışmalarında kadınların erkeklere göre senaryolara daha etik 
baktıkları sonucuna ulaşmışlardır. Ancak genel itibari ile öğrencilerin senaryolara ilişkin etik 
algıları yüksektir. Ayrıca aile, arkadaş çevresi ve iş yönetimi kurslarının öğrencilerin etik 
algılarını etkileyen en önemli faktörler olduğu görülmüştür. Aynı senaryolar kullanılarak 
Türkiye’de farklı bir örneklem üzerinde yapılan diğer bir araştırmada Akbaba ve Erenler 
(2011) turizm öğrencilerinin iş ve akademik yaşamlarında karşılaşabilecekleri durumlara 
ilişkin etik değerlendirmelerinin nasıl olabileceğini araştırmıştır. Bu amaçla öğrencilere 
akademik hayatlarına ve iş hayatlarına yönelik etik algılamalarına ilişkin 10 senaryo 
yöneltilmiştir. Araştırma ailenin, dinin ve sektör tecrübesinin bireyin değerler sistemini 
şekillendirdiğini ve etik inanışlarını etkilediğini ortaya koymuştur. Din unsurunun, 
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öğrencilerin inanç sistemlerinin geliştirilmesinde etkili rol oynadığını göstermiştir. Cinsiyet 
faktörünün etik karar verme davranışı üzerinde önemli derecede farklılık yaratmadığını ortaya 
koymuştur. İlgili çalışmalar incelendiğinde daha çok birbirlerini tamamlar nitelikte çalışmalar 
olduğu, öğrencilerin genel itibari ile iş yaşamlarında etik davranışlar sergileyebilecekleri ve iş 
ve eğitim hayatında etik konusunun ne kadar önemli olduğunun bilincinde oldukları 
görülmektedir. 

 
Knani (2014) turizm yöneticileri, çalışanları ve gelecekteki profesyonelleri (öğrencileri 

)nin etik algılamaları ve uygulamalarını ilişkin ikincil verilerden yararlanarak araştırmıştır. 
Araştırma sonucunda, cinsiyetin, eğitimin, kültürel değerlerin, tecrübenin ve işletme 
büyüklüğünün öğrencilerin etik algılarını etkileyebileceği, etik iklimin işletme karını 
artırabileceği, personel devir oranını azaltabileceği, müşteri memnuniyeti sağlayabileceği 
görülmüştür. 

 
Bugün gelinen noktada turizmde küresel rekabetin kızışması ile işletmelerin uzun 

dönemde hayatlarını devam ettirebilmeleri için etik değerlere sahip olmaya ve etik kurallara 
uygun davranmaya ihtiyaçları vardır. Çünkü etik, sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmede 
önemli bir araç olabilir. Bu açıklamalar, araştırmanın kuramsal alt yapısı ve ilgili çalışmalar 
ışığında denilebilir ki; turizm sektöründe etik konusu her zaman güncelliğini koruyabilecek 
bir konu olacaktır. Turizmde etik konulu çalışmaların bilimsel yöntemlerle çalışılmaya 
ihtiyacı vardır. Bu çalışmalar hem turizm eğitim kurumlarına hem de sektör uygulayıcılarına 
rehber olabilir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı gelecekte turizm sektöründe çalışabilecek 
öğrencilerin hangi konulara etik açıdan ne kadar önem verdiklerini araştırmaktır. Bu amaç 
doğrultusunda çalışmada öğrencilerin görüşlerine dayalı olarak; mesleki etik algıları etkileyen 
faktörler, bu algıların çeşitli demografik değişkenlere göre değişip değişmediği araştırılmaya 
çalışılmıştır. Bu çalışmada açıkça yanlış olduğu ve yapılması doğru bulunmayan genel-geçer 
davranış biçimleri dikkate alınmamış daha çok sektörde karşılaşılabilecek gri alanlarla ilgili 
olaylar göz ününde bulundurulmuştur. Ayrıca,  öğrencilerin etik eğitimi almamış olmaları etik 
konusunu bilmedikleri olarak değerlendirilmemiştir. 

 
İlgili kuram ve çalışmalar ışığında araştırma soruları şu şekilde belirlenmiştir:  
Araştırma sorusu 1: Turizm öğrencileri konaklama işletmelerinde karşılaşılabilecek etik 

dışı durumlara karşı nasıl bir tutum sergilemektedirler? 
Araştırma sorusu 2: Turizm öğrencileri bireyin etik değer yargılarının oluşumunda 

etkili olabilecek faktörlere ne kadar önem vermektedirler. 
Araştırma sorusu 3: Turizm öğrencilerinin konaklama işletmelerinde karşılaşılabilecek 

etik dışı durumlara karşı tutumlarını etkileyen etik değer yargıları nelerdir? Bu değer 
yargılarının etki derecesi ve yönü nedir? 

Araştırma sorusu 4: Turizm öğrencilerinin konaklama işletmelerinde karşılaşılabilecek 
etik dışı durumlara karşı tutumları hangi demografik özellikleri açısından farklılaşmaktadır? 

 
 
METODOLOJİ 
 
Yükseköğretim düzeyinde eğitim gören turizm alanı öğrencilerin turizm işletmelerinde 

ortaya çıkabilecek etik dışı eylemlere ilişkin tutumlarının incelendiği bu alan araştırması 
niteliğindedir. Alan araştırmaları belirli bir olay ve olgunun çok boyutlu olarak incelenerek 
ayrıntılarının ortaya çıkarılmasına dönük yapılan uygulamalı araştırmalardır (Ural ve Kılıç, 
2006:19). Öğrecilere işletmelerde ortaya çıkabilecek etik dışı eylemlerle ilgili ifadeler 
yöneltilmiş ve kendilerini işletmenin bir çalışanı yerine koyarak olayları değerlendirmeleri 
istenmiştir. Araştırmanın kapsamını Atatürk Ünüversitesi Turizm Fakültesi oluşturmaktadır. 
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Araştırmacının sahip olduğu bilgi ve kaynaklar ile zaman ve maddi imkanların örtüşmesi 
(Altunışık vd., 2007:30) uygulama alanının seçiminde etkili olmuştur.  

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesinde öğrenim gören yaklaşık 1000 öğrenci 
bulunmaktadır. Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004)’a göre evren büyüklüğünün 1000 olması 
durumunda 278 katılımcı yeterli olacaktır. Bu doğrultuda öğrencilerden 280’ine ulaşılması 
hedeflenmiştir. Veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anketler özenle 
hazırlandığında ve uygulandığında sonuçları en güvenilir, hata payı en az olan araştırma 
tekniğidir (Aziz, 2008:82).  Örnekleme yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi tercih 
edilmiştir. Bu yöntemin seçilmesinin sebebi isteyen herkesin örnekleme dahil edilmesidir 
(Ural ve Kılıç, 2016). Anketler elle dağıtılmış  ve uygulanması yüz yüze gerçekleştirilmiştir. 
Uygulanan anketlerin 21’inde eksiklikler olduğu tespit edilmiş ve 259’u analizlere tabii 
tutulmuştur. 

 
Anket 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin eğitim seviyesi, cinsiyeti, 

yaşı, tecrübe, yaşanılan coğrafi bölge gibi demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 
ifadelere ve daha önce etik dersi/kursu aldınız mı sorusuna yer verilmiştir? İkinci bölümde 
çeşitli değişkenlerin öğrencilerin inanç sistemleri üzerindeki etkilerini belirlemek için 
Wilborn ve arkadaşları (2005)’nın ve Akbaba ve Erenler (2011) çalışmalarında kullandıkları 
anket formundan faydalanılmıştır. Bahsedilen değişkenlere ait sorular “1” hiç etkili değil ’den 
“5” çok güçlü etkisi var’a 5’li ölçekte sorulmuştur. Anketin üçüncü bölümünde öğrencilerin 
etik ile ilgili ifadelere verdikleri önemi belirlemek amacıyla Lee ve Tsang (2013)’ın 
öğrencilerin işyerlerinde etik konulara ilişkin algılarını inceledikleri çalışmasında kullandığı 
24 maddelik anket formu kullanılmıştır.  Ancak bu araştırmada farklı olarak ölçeğin orijinal 
hali olan 7’li Likert hali değiştirilmiş ve 5’li Likert tipi ölçek (1 = Kesinlikle Kabul edilemez, 
5 = Kesinlikle Kabul Edilebilir) kullanılmıştır. Bu değişikliğin yapılmasının nedeni, 5’li 
Likert tipi ölçeğin daha yaygın olarak kullanılması ve cevaplayıcılar açısından 
cevaplanmasının daha kolay olmasıdır (Akın vd.,  2009). 
 

 Güvenilirlik ve Geçerlilik 

Ölçek, önce 2 İngilizce okutmanı tarafından  İngilizceden Türkçeye çevrilmiştir. Daha 
sonra bu çevrilmiş versiyonun, alanında uzman 3 kişi tarafından, hedef popülasyonun 
anlamasını güçleştiren karmaşık yapılar içerip içermediği ve maddelerin içeriğinin tam olarak 
yansıtılıp yansıtılmadığı açısından değerlendirilmesi istenmiştir. Bu aşamadan sonra bazı 
ifadelerin daha açık bir şekilde ifade edilmesi gerektiği görülmüş ve gerekli düzeltmeler 
yapılmıştır. Türkçeye çevrilen her bir maddenin yanlış ifade edilebileceği göz önüne alınarak 
ön test yapılmıştır. Ön testte planın amaca uygunluğu ile süreçlerin işlerliği belirlenmeye 
çalışılır. Araştırılan konuya bağlı olmakla birlikte ön testte grubun 50 kişi kadar olması 
yeterlidir (Karasar, 2009:156). Ön test Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesinde öğrenim 
gören ve rastgele seçilen 50 öğrenciye düzenlenmiştir. Ön testten elde edilen iç tutarlılık 
değerleri kabul edilebilir sınırlar içerisinde oluşmuştur. Bu aşamada herhangi bir ifade 
çalışmadan çıkartılmamıştır.  

 
İstatistiksel çalışmalarda pek çok analiz için dağılımın normal veya normale yakın 

olması gerekmektedir (Karaatlı, 2014: 3). Turizm işletmelerinde görülebilecek etik dışı 
eylemlere ilişkin 24 ifadenin tek tek normallik varsayımı ve uç değerleri incelenmiştir. Bunun 
için normal dağılım eğrisinin çizdirildiği histograma, kutu-çizgi grafiğine ve tek tek çarpıklık 
basıklık değerlerine bakılmıştır. Normal dağılımın aşırı pozitif çarpık, kutu-çizgi grafiğinde 
ise çok fazla uç değer ve bazı ifadelerin çarpıklık basıklık değerlerinin ±1,5 aralığında 
olmadığı görülmüştür. Bu nedenle verilere logaritmik dönüşüm uygulanmış ve sonrasında 
tekrar normallik göstergelerine ve uç değerlere bakılmış; ancak hala bazı verilerde sıkıntı 



  

Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal Of Tourism And Research 

 

Cilt / Volume: 5 Yıl / Year: 2016 
Sayı / Number: 2  

 

 

31 
 

 

olduğu görülmüştür. Bu nedenle açımlayıcı faktör analizi yapılmasına karar verilmiştir. 
Açımlayıcı faktör analizi, sosyal bilimlerde ölçeğin yapı geçerliliğinin değerlendirilmesinde 
sıklıkla kullanılmaktadır (Büyüköztürk, 2010: 123). Faktör analizi, tüm değişkenlerin ve bu 
değişkenlerin tüm doğrusal bileşenlerinin normal dağıldığını varsayar (Doğan ve Başokçu, 
2010: 66).  

 
Yapılan ilk analiz sonucuna göre bazı ifadeler (1,2,3,4,5,6,7,9,14) düşük ortak varyansa 

(0,50’nin altında) sahiptir. Şekil 1’de faktör analizi çizgi grafiğine bakıldığında eğimin birinci 
noktada bittiği görülmüştür. Bu yüzden tek faktörlü çıkarım yapılmasına karar verilmiş ve 
düşük ortak varyansa sahip olan değerler tek tek çıkarılarak analizler tekrarlanmıştır. Son 
olarak 15 ifade üzerinde faktör analizi yapılarak herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı 
görülmüştür. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Tablo 2’de görüldüğü üzere KMO testi %94,4 (,944)’tür. Kritik değer olan 0,50 

değerinin üzerindedir. Barlett testi ise anlamlıdır (p<0,05). Bu, değişkenler arasında yüksek 
korelasyonun olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla veri setimiz faktör analizi için uygundur. 
Korelasyon matrisine bakıldığında değişkenler arası korelasyonların 0,30’un üzerinde ve 
anlamlı olduğu (p<0,05) görülmüştür. 15 ifade toplam varyansın %63’ünü oluşturmaktadır. 
Tek faktörlü yapılarda açıklanan varyansın %30 ve daha fazla olması yeterli görülebilir 
(Büyüköztürk, 2010: 125). Faktör yük değerleri ,709 ile ,883 arasında değişmektedir. 
Literatürde faktör yük değerinin en az 0.30 olması gerektiği belirtilmektedir. Tabachnick ve 
Fidell’e göre her bir değişkenin yük değerinin 0.32 ve daha üzerinde değerlendirilmesi 
gerekmektedir (Çokluk vd., 2014: 194). Diğer taraftan faktör yüklerinin 0.60 olması oldukça 
iyi kabul edilmekte ve en az 100 denekle çalışılması tavsiye edilmektedir (Sarıışık, 2007: 
150). Ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0,957 olarak hesaplanmıştır. Bu güvenirlik katsayısı test 
puanlarının güvenirliği için yeterlidir (Büyüköztürk, 2010: 171). Ölçeğe ilişkin 15 maddenin 
alfa değeri ise 0,952 ile 0,956 aralığındadır. Ölçeğe ilişkin madde toplam korelasyonlarının 
0,552 ile 0,847 ralığında olduğu görülmektedir. Genel olarak madde-toplam korelasyonlarının 
0,30 ve üzerinde olması beklenir (Büyüköztürk, 2010: 171). 

 
 
 
 

Şekil1. Faktör Analizi Çizgi Grafiği 
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Tablo 2. Turizm İşletmelerinde Karşılaşılabilecek Etik Dışı Davranışlara İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörler  İfadeler Yükü Varyans Ort. Alfa 

 
 
 

Etik Dışı 
Eylemler 

Konuk odalarında mini bar içecekleri tüketip 
hesabı konuğa yazmak ,883 

 
 
 
 
 
 

62,947 

 
 
 
 
 
 

2,088 

 
 
 
 
 
 

,957 

Konuk oda numarasını yabancılara vermek ,851 
Tabak ya da bardak kırarak suçu konukların 
dikkatsizliğine bağlamak ,846 

Merak edip konuk bilgi veri tabanını araştırmak 
(bilgisayardan konuk bilgilerini araştırmak) ,832 

Ağır iş yükünden ötürü konuk odalarının 
çarşaflarını değiştirmemek ,827 

Müşteri bilgilerini arkadaşlarla paylaşmak ,820 
Konuk odalarındaki elektronik cihazları dinlemek  ,804 
Konuklarca unutulan eşyaları bulup kayıp eşya 
birimine bildirmemek ,796 

Konuklardan ısrarla bahşiş istemek ,784 
Konuk odalarında tuvalet kullanmak ,768 
Otel ya da restorandan kül tablosu ya da diğer 
hediyelik eşyaları otel bilgisi dışında almak ,764 

Şirket bilgisi dışında yakınlara indirim uygulamak  ,747 
Mutfağa girerek arkadaşlara ücretsiz yemek 
vermek  ,724 

Konuğun odasını değiştirme talebini bahşiş 
karşılığında kabul etmesi  ,721 

Konuk odasında televizyon izlemek  ,709 
Notlar: Temel Bileşenler Faktör Analizi. Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliği: 0,944 ; Bartlett’s Test of 
Sphericity için X2: 3252,045; s.d.: 105; p<.0001 ; Yanıt Kategorileri: 1: Kesinlikle Kabul Edilemez…….5: 
Kesinlikle Kabul Edilebilir 
 
 
 

Verilerin Analizi ve Bulguların Yorumlanması 
 
 
Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans ve yüzdelikleri Tablo 3’de 

gösterildiği gibidir. Çalışmanın % 50,2’sini bayan öğrenciler, % 49,8’ini bay öğrenciler 
oluşturmaktadır. Öğrencilerin yaş aralıkları 17-22 yaş ile 23-28 yaş arasında değişmektedir. 
23-28 yaş aralığında 125 öğrenci varken 134 öğrenci de 17-22 yaş aralığında bulunmaktadır. 
Çalışmaya katılan öğrencilerin % 37,8’i ikinci sınıf, % 27,4’ü üçüncü sınıf ve % 34,7’si son 
sınıf öğrencileridir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri  % 66,4’lük bir dilimi 
kapsarken Turizm İşletmeciliği bölümü öğrencileri % 33,6’lık bir dilime sahiptir. 
Öğrencilerin büyük çoğunluğu (% 68,7) sektörde tecrübe sahibi olduğunu belirtmiştir ancak 
yine öğrencilerin büyük çoğunluğu (% 63,3) etik eğitimi almadığını ifade etmiştir. Erzurum 
ilinin Doğu Anadolu bölgesindeki konumunun bir sonucu olarak çalışmaya katılan 
öğrencilerin büyük kısmı (% 30,5) Karadeniz bölgesinden gelmektedir. İkinci sırayı ise Doğu 
Anadolu bölgesi (% 17) izlemektedir. % 4,2’lik bir paya sahip olan Güney Doğu Anadolu 
bölgesi son sırada bulunmaktadır. 
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Tablo 3. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
  Frekans Yüzde 

Cinsiyet Bay 129 49,8 
Bayan 130 50,2 

Yaş 17-22 134 51,7 
23-28 125 48,3 

Sınıf 
2 98 37,8 
3 71 27,4 
4 90 34,7 

Bölüm Gastronomi 172 66,4 
Turizm 87 33,6 

Sektör tecrübesi Evet 178 68,7 
Hayır 81 31,3 

Etik eğitim durumu Evet 95 36,7 
Hayır 164 63,3 

Bölge 

Karadeniz 79 30,5 
İç Anadolu 39 15,1 
Doğu Anadolu 44 17,0 
G.Doğu Anadolu 11 4,2 
Akdeniz 33 12,7 
Marmara 34 13,1 
Ege  19 7,3 

 
Tablo 4’te bireyin etik değer yargılarının oluşumunda etkili olduğu düşünülen unsurlara 

ilişkin öğrencilerin tutumlarını yansıtan bulgular yer almaktadır. Ortalamalar 2,79 ile 4,14 
arasında değişmektedir. Buna göre öğreciler, tabloda yer alan unsurların hiçbirinin etik değer 
yargılarının oluşumuna çok güçlü etkisi olduğunu düşünmemektedirler. Aile ve din 
öğrencilere göre bireyin etik değer yargılarının oluşumunda güçlü etkisi olan ilk iki 
değişkendir. Diğer değişkenler ise öğrencilerce bireyin etik değerlerinin oluşumunda ya çok 
az etkili ya da orta derecede etkili olarak görülmektedirler. Diğer taraftan tabloda yer alan 
ifadelere ilişkin tek tek çarpıklık ve basıklık değerlerinin de ±1,5 aralığındadır. Ayrıca 
ifadelere ilişkin mod ve medyan ortalamalara yakın değerlere sahiptir. Bu bulgular dağılımın 
normala yakın olduğunu göstermektedir. 

 
Tablo 4. Katılımcıların, Etik Değer Yargıların Oluşumunda Etkili Olduğunu Düşündükleri Unsurlara İlişkin 
Algıları 
 Ort. s.s. Çarpıklık Basıklık 

 İst. s.s. İst. s.s. 
Aile 4,14 1,130 -1,113 ,152 ,215 ,303 
Din 4,02 1,089 -,996 ,152 ,364 ,303 
Sektör Tecrübelerim 3,42 1,080 -,383 ,152 -,209 ,303 
Din ile İlgili Kişi ve Kurumlar 3,51 1,160 -,408 ,152 -,594 ,303 
Yakın Arkadaşlar 3,29 1,112 -,245 ,152 -,555 ,303 
Üniversite Eğitim Elamanları 3,07 1,174 -,122 ,152 -,740 ,303 
İnsan Davranışlarını Temel Alan Dersler 3,29 1,077 -,254 ,152 -,471 ,303 
Etik Dersi 3,28 1,263 -,303 ,152 -,832 ,303 
İlkokul Öğretmenleri 3,20 1,154 -,225 ,152 -,672 ,303 
İşletme Yönetimi Dersleri 2,79 1,230 ,263 ,152 -,745 ,303 
Lise Öğretmenleri 2,98 1,100 -,166 ,152 -,569 ,303 
Anne Baba Dışındaki Diğer Akrabalar 3,03 1,114 -,147 ,152 -,547 ,303 
Tarih Dersi 2,81 1,147 ,106 ,152 -,753 ,303 
Diğer Arkadaşlar ve Tanıdıklar 2,79 1,032 ,151 ,152 -,346 ,303 
Edebiyat Dersi 2,58 1,102 ,061 ,152 -,771 ,303 
Felsefe Dersi 2,61 1,239 ,132 ,152 -1,009 ,303 
N=257 

 Yanıt Kategorileri: 1. Hiç Etkili Değil……….. .5. Çok Güçlü Etkisi Var 
 



  

Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal Of Tourism And Research 

 

Cilt / Volume: 5 Yıl / Year: 2016 
Sayı / Number: 2  

 

 

34 
 

 

Tablo 5’te öğrencilerin turizm işletmelerinde görülebilecek etik dışı eylemlere ilişkin 
tutumları yer almaktadır. Öğrencilerin ifadelere ilişkin tutumlarını gösteren ortalamalar 1,90 
ile 2,38 aralığındadır. Buna göre öğrenciler, turizm işletmelerinde personel kaynaklı orataya 
çıkabilecek durumları genel olarak kabul edilemez görmektedirler. Diğer taraftan tabloda yer 
alan ifadelere ilişkin tek tek çarpıklık ve basıklık değerlerinin de ±1,5 aralığındadır. Ayrıca 
ifadelere ilişkin mod ve medyan ortalamalara yakın değerlere sahiptir. Bu bulgular dağılımın 
normala yakın olduğunu göstermektedir. 

 
Tablo 5. Öğrencilerin, İş Hayatında Karşılaşılabilecek Etik Dışı Eylemlere İlişkin Algıları 
 Ort. s.s. Çarpıklık Basıklık 

  İst. s.s. İst. s.s. 
Konuk odalarında mini bar içecekleri tüketip hesabı konuğa 
yazmak 2,21 1,220 ,636 ,152 -,655 ,303 

Konuk oda numarasını yabancılara vermek 2,18 1,266 ,710 ,152 -,744 ,303 
Tabak ya da bardak kirarak suçu konuklarin dikkatsizliğine 
bağlamak 2,03 1,234 ,959 ,152 -,250 ,303 

Merak edip konuk bilgi veri tabanini araştirmak 
(bilgisayardan konuk bilgilerini araştirmak) 2,38 1,303 ,544 ,152 -,894 ,303 

Ağir iş yükünden ötürü konuk odalarinin çarşaflarini 
değiştirmemek 2,26 1,270 ,591 ,152 -,864 ,303 

Müşteri bilgilerini arkadaşlarla paylaşmak 2,19 1,272 ,628 ,152 -,888 ,303 
Konuk odalarindaki elektronik cihazlari dinlemek  1,98 1,125 ,893 ,152 -,264 ,303 
Konuklarca unutulan eşyaları bulup kayıp eşya birimine 
bildirmemek 2,00 1,223 1,038 ,152 -,028 ,303 

Konuklardan ısrarla bahşiş istemek 2,09 1,176 ,777 ,152 -,422 ,303 
Konuk odalarında tuvalet kullanmak 2,13 1,214 ,720 ,152 -,650 ,303 
Otel ya da restorandan kül tablosu ya da diğer hediyelik 
eşyaları otel bilgisi dışında almak 1,98 1,113 ,776 ,152 -,495 ,303 

Şirket bilgisi dışında yakınlara indirim uygulamak  2,02 1,212 ,951 ,152 -,166 ,303 
Mutfağa girerek arkadaşlara ücretsiz yemek vermek  2,01 1,308 1,094 ,152 -,054 ,303 
Konuğun odasını değiştirme talebini bahşiş karşılığında 
kabul etmesi  1,91 1,236 1,085 ,152 -,120 ,303 

Konuk odasında televizyon izlemek  1,90 1,261 1,216 ,152 ,224 ,303 
Valid N (listwise): 257       

 Yanıt Kategorileri: 1. Kesinlikle Kabul Edilemez……….. .5. Kesinlikle Kabul Edilebilir 
 

Katılımcıların konaklama işletmelerinde görülebilecek etik dışı davranışlara yönelik 
tutumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. İlk 
olarak regresyon analizi için gerekli olan normallik ve doğrusallık varsayımlarının 
karşılanmasını güçleştiren uç değerler olup olmadığını tespit etmek için Mahalanobis uzaklık 
değerlerine bakılmıştır (Büyüköztürk, 2010: 99). Bunun için, Mahalonobis değerleri ki-kare 
tablo değerleriyle karşılaştırılmıştır. Tablo değerinden büyük olan iki gözlem analiz dışında 
bırakılmıştır. Bu değerler .001 düzeyinde anlamlıdır.  İlgili literatür incelendiğinde, etik ve 
işletme yönetimi dersleri, mesleki tecrübe, arkadaş çevresi, aile ve dini inanç değişkenlerinin 
bireyin meslek etiğine ilişkin etik değer  yargıları üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Bu 
sebeple tüm bu değişkenler birlikte analize alınmıştır. Analiz sonucunda, etik dersi, mesleki 
tecrübe ve arkadaş çevresi değişkenlerinin modele anlamlı bir katkı yapmadığı görülmüştür. 
Dolayısıyla bu değişkenler çıkarılarak analiz tekrar edilmiştir. 

 
Tablo 6. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arası korelasyon 
 Etik Dışı Eylemler Aile Din İşletme Yön. 

Dersleri 
Etik Dışı Eylemler 1,000    
Aile -,393** 1,000   
Din -,292** ,536** 1,000  
İşletme Yönetimi Dersleri ,208** -,144** ,087 1,000 

%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. 
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Regresyon analizi için bağımsız değişkenler arası çoklu bağıntının olmaması ve hata 

terimlerinin normal dağılması aranan koşullar aasındadır (Durmuş vd., 2011: 155; 
Büyüköztürk, 100). Tablo 6 incelendiğinde bağımsız değişkenler arası korelasyonların yüksek 
olmadığı görülmektedir. Korelasyonların 0,70 değerinin altında olması beklenmektedir 
(Durmuş vd., 2011). Ayrıca Tablo 7’de Variance Inflation Faktör (VIF) ve tolerans 
değerlerine bakıldığında VIF değerlerinin kritik değer olan 10’un altında, tolerans 
değerlerinin .02’nin üstünde (Büyüköztürk, 100) ve koşul indeksinin (CI) 15’in altında 
(Durmuş vd., 2011) olduğu görülmektedir. Tüm bu sonuçlar çoklu doğrusal bağlantının 
olmadığını göstermektedir. Diğer taraftan hata terimlerinin normallik varsayımının test 
edilmesi için standardize edilmiş artık değerler ve standardize edilmiş normal dağılım eğrileri 
çizilmiştir (Büyüköztürk, 108) . Şekil 2 ve 3 incelendiğinde hata terimlerinin diyagonalde yer 
alan doğru etrafına yakın toplandığı ve normal dağılım eğrisinin normale yakın bir dağılım 
gösterdiği ifade edilebilir. Bunun yanında her bir değişkenin tek tek çarpıklık ve basıklık 
değerlerine bakılmış, bu değerlerin -1,5 ile +1,5 rasında değer aldığı görülmüştür. Bu sonuçlar 
da normallik varsayımının sağlandığını göstermektedir (Bkz tablo 4 ve 5).  

 
Tablo 7. Etik Değer Yargıların Oluşmasında Etkili Olan Faktörlerin Etik Dışı Eylemler Üzerine Etkisi 

Model 
(Bağımsız 

Değişkenler) 

Standardize 
Edilmemiş Katsayılar 

Standardize 
Edilmiş 

t 
değeri  

Anlam 
Düzeyi  Çoklu Doğrusal 

Bağlantı 

 β Std.hata Beta   CI Tolerans 
değ. 

VIF 
değ. 

Sabit  3,305 ,278  11,885 ,000 1,000   
Aile  -,248 ,060 -,283 -4,124 ,000 5,001 ,676 1,479 
Din  -,144 ,063 -,157 -2,297 ,022 10,894 ,685 1,459 
İşletme Yön.Dersleri ,144 ,046 ,181 3,114 ,002 11,931 ,941 1,063 
R=,441; R2=,195; Düzeltilmiş R2=,185; F=20,380; p=,000 ; Bağımlı Değişken: Etik Dışı Eylemler 

 
 
Tablo 7’ye göre oluşturulan model istatistiksel olarak anlamlıdır (F=20,380; p<0,05). 

Modele dâhil ettiğimiz bağımsız değişkenler (aile, din, işletme yönetimi dersleri) bağımlı 
değişkendeki değişimin yaklaşık %20’sini açıklamaktadır. Geriye kalan %80’lik fark modele 
dâhil etmediğimiz diğer değişkenlerce açıklanmaktadır. Tüm bağımsız değişkenler bağımlı 
değişken üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahiptir. Tablo 7 incelendiğinde aile 
değişkeni için (t= -4,124; p=,000), din değişkeni için (t= -2,297; p=,022) ve işletme yönetimi 
dersleri için (t= 3,114; p=,002) olduğu görülmektedir. Standardize edilmiş beta değerlerine 
bakıldığında modele en önemli katkıyı aile değişkeninin yaptığı, bunu sırasıyla işletme 
yönetimi dersleri ve din değişkeninin takip ettiği görülmektedir. Standardize edilmemiş 
değerlere bakıldığında şöyle bir yorum yapılabilir. Aile ve din değişkenlerinin etkisindeki bir 
birimlik artış, toplamda katılımcıların etik dışı eylemleri kabulünü sırasıyla 0,248 ve 0,144 
birim azaltmaktadır. Buna karşın, işletme yönetim derslerinin etkisindeki bir birimlik artış, 
katılımcıların etik dışı eylemleri kabulünü 0,144 birim artırmaktadır. İşletme yönetimi 
derslerinin neden böyle bir etki yaptığı sorgulanmalıdır. Buna göre model şu şekilde ifade 
edilebilir: 

 
Etik dışı eylemler= 3,305-0,248*Aile-0,144*Din+0,144*İşletme Yön. Dersleri 
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Tablo 8’de katılımcıların cinsiyet, yaş, bölüm, sektör deneyimi ve etik eğitim durumuna 

göre bağımsız iki örnek t-testi sonuçları verilmiştir. Tüm değişkenlerin ortalamaları 1,95 ile 
2,25 aralığında değerler almıştır. Yani, değişkenlere ilişkin ikili grupların hepsi turizm 
işletmelerinde görülebilecek etik dışı durumları ya kesinlikle kabul edilemez ya da kabul 
edilemez olarak nitelendirmişlerdir. Ortalamalar arasındaki farklılıklar sadece cinsiyet, bölüm 
ve yaş değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Buna göre, bayanlar baylara göre, 17-22 
yaş aralığında olanlar 23-28 yaş aralığındaki katılımcılara göre, gastronomi bölümü 
öğrencileri de turizm işletmeciliği bölümü öğrencilerine göre turizm işletmelerinde 
görülebilecek etik dışı eylemleri daha kabul edilemez görmüşlerdir. Sektör deneyimi ve etik 
eğitim durumu değişkenleri açısından ise tutumlar arasında anlamlı bir farklılık 
görülmemektedir. 

 
Tablo 8. Bağımsız İki Örnek t -Testi Analizi Sonuçları 
 N Ort. s.s. t p 

Cinsiyet Bay  128 2,21 1,02 2,16 ,031* Bayan  129 1,95 ,90 

Yaş 17-22 133 1,95 ,89 2,30 ,022* 23-28 124 2,22 1,02 

Bölüm Gastronomi  170 2,00 ,95 -1,968 ,050* Turizm İşletmeciliği 87 2,25 ,97 

Sektör Deneyimi Evet  176 2,11 ,95 ,824 ,410 Hayır  81 2,01 ,99 

Etik Eğitim Durumu Evet  94 2,04 ,86 -,549 ,584 Hayır  163 2,10 1,02 
 
Farklı sınıf düzeylerine sahip katılımcıların turizm işletmelerinde görülebilecek etik dışı 

eylemlere ilişkin tutumları arasındaki farklılıklar Welch ve Brown-Forsythe testleri ile tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Tablo 9’dan görüleceği üzere 2. sınıf, 3.sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinin 
turizm işletmelerinde görülebilecek etik dışı eylemlere ilişkin görüşlerinde anlamlı farklılıklar 
vardır (FWelch=10,234 ; p<0,05;FBrown Forsythe=9,307; p<0,05). Tamhane testi sonucuna göre 2. 
sınıflar 3. ve 4. sınıf düzeyindeki öğrencilere göre turizm işletmelerinde görülebilecek etik 
dışı olayları daha kabul edilemez olarak nitelendirmişlerdir (µ2.sınıf=1,77; µ3.sınıf=2,27; 
µ4.sınıf=2,32). 

 
 
 
 

Şekil 2. Standardize Edilmiş Histogram ve Normal 
Dağılım Eğrisi                

Şekil 3. Normal Dağılıma İlişkin Standardize 
Edilmiş Artık Değerler 
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Tablo 9.Sınıf Düzeyine Göre Welch ve Brown-Forsythe Testleri Sonucu 

  N Ortalama  Welch Brown-
Forsythe 

 2.Sınıf 98 1,77 F değeri 10,234 9,307 
 3.Sınıf 70 2,27 p değeri ,000* ,000* 
 4.Sınıf 89 2,32    

Tamhane Sonuçları  Ortalama 
Farkı 

Standart Hata p değeri 

  2 3 -,50463* ,14265 ,002 
 4 -,54938* ,14040 ,000 
 
Farklı coğrafi bölge düzeyinde, katılımcıların turizm işletmelerinde görülebilecek etik 

dışı eylemlere ilişkin tutumları arasındaki farklılıklar Kruskal Wallis- H Testi ile tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Tablo 10’da görüldüğü üzere katılımcıların etik dışı eylemlere ilişkin 
tutumları bölge düzeyinde değişmemektedir (X2=10,643; p>0,05).  
Tablo10. Bölgelere Göre Katılımcıların Etik Dışı Davranışlara İlişkin Görüşleri Arası Fark(Kruskal Wallis- H 
Testi Sonuçları) 
Değişkenler Coğrafi bölgeler N Sıralama 

Ort. Sd. X2 p 

Etik Dışı 
Eylemler  

Karadeniz 78 140,24 

6 10,643 ,100 

İç Anadolu 39 134,63 
Doğu Anadolu 44 103,59 
Güneydoğu 
Anadolu 10 160,75 

Akdeniz 33 115,89 
Marmara 34 125,88 
Ege 19 141,76 
Total 257  

 
 
 
SONUÇ VE TARTIŞMA 
 
 
Turizmde sektöründe üretim özelliği ve süreci göz önünde bulundurulduğunda sektörün 

etik ile ilişkisi açıkça görülmektedir. Turizm sektöründe ürünün üretim ve tüketiminin eş 
zamanlı olması, konuklarla personelin gece gündüz aynı yerde olması, mal ve hizmet sunumu 
yanında müşteri güvenliğinin de korunması, işlerin yürütüm sürecinde ahlaki kural ve 
standartları dikkate alma zorunluluğu getirmektedir (Kozak ve Güçlü, 2010: 10). Diğer 
taraftan turizm işletmeleri çalışanlarının iş hayatlarında etik dışı davranışlar sergilemeleri 
işletmenin imajına zarar vermekte ve rekabet gücüne azaltmaktadır (Ünlüönen ve Olcay, 
2003: 92). Bu çerçevede bu çalışmada gelecekte turizm sektörünün potansiyel iş gücünü 
oluşturacağı düşünülen turizm öğrencilerinin iş hayatlarında karşılaşabilecekleri etik dışı 
durumları nasıl değerlendirdikleri araştırılmaya çalışılmış ve bu durumlara karşı tutumlarını 
etkileyen faktörler ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

 
Araştırma sonuçlarına göre; öğrenciler, konaklama işletmelerinde görülebilecek personel 

davranışlarının etik açıdan doğruluğunu veya yanlışlığını değerlendirebilme bilgisine ve 
yeteneğine sahiptirler. Bu sonuç öğrencilerin gelecekte turizm sektöründe çalışmaları halinde 
meslek etiğine uygun davranışlar sergileyebileceklerini göstermektedir.  Ayrıca, bu 
araştırmanın konusunu oluşturan konaklama işletmelerinde ortaya çıkabilecek etik dışı 
davranışlarla işletme çalışanlarının karşılaşmaları ya da bu türden davranışlar içerisinde 
bulunmaları, plansız ve ani bir şekilde olmaktadır. Dolayısıyla böylesi bir durumda 
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çalışanların etik davranışlar gösterebilmeleri bu çalışma açısından önemli bir sonuçtur. Elde 
edilen bu sonuç, literatürdeki benzer çalışmaların (Akova ve Çalık, 2008; Akbaba ve Erenler, 
2011; Aslan ve Kozak, 2005; Lee ve Tsang, 2013) sonuçları ile de paralellik göstermektedir. 

Araştırmanın kuram bölümünde de belirtildiği gibi, aileden alınan eğitim, dini inanç ve 
buna bağlı olarak oluşan değer yargıları, arkadaş çevresi ve kişinin eğitim hayatı boyunca 
görmüş olduğu dersler, bu dersleri veren eğitimciler, bireyin etik değer yargılarının 
oluşumunda etkilidir. Ancak, bu çalışmada elde edilen sonuçlar, bu görüş ile tam olarak 
paralellik göstermemektedir. Araştırma kapsamındaki turizm öğrencileri, bireyin etik değer 
yargılarının oluşumunda, sadece din ve aile unsurlarının güçlü etkisi olduğunu 
düşünmektedirler. Diğer değişkenlerin etkisi noktasında ise daha çok kararsızlık 
yaşamaktadırlar. Özellikle, Mesleki Etik, Tarih, Felsefe, Edebiyat, İşletme Yönetimi 
derslerinin ve üniversite öğretim elemanlarının, bireyin etik değer yargılarının oluşumunda 
önemli olmadığını düşünmektedirler. Oysaki bugün gelinen noktada birey, etik değer 
yargılarının olumsuz yönde şekillenmesine neden olabilecek birçok faktörle iç içe 
yaşamaktadır. Şöyle ki, sosyal medyada bireyin hem toplumsal hem de bireysel olarak etik 
değer yargılarını olumsuz yönde etkileyebilecek haberler yapılmaktadır. Yine aynı şekilde 
bugün televizyonda yer alan bazı programlar ve diziler, toplumsal ve bireysel ahlaki değerleri 
yok saymaktadır. Dolayısıyla tüm bu etkenlerin bireyin mesleki etik değerlerine olumsuz 
yönde etki edebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca bu faktörler, bireyi iş 
yaşamında maddeciliğe, bireyselciliğe ve ahlaki gevşekliğe etmektedir. Bu nedenle 
üniversitelerdeki ve diğer öğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının bu konuya daha 
duyarlı olmaları gerekmektedir. Özellikle mesleki etik ve işletme yönetimi gibi derslerde iş 
etiği konusu iyi irdelenmeli ve bu konunun öneminin öğrencilere iş yaşamlarında ve 
toplumsal yaşantılarında nasıl etki edeceği daha detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. Diğer 
taraftan, üretici ile tüketicinin sürekli bir arada bulunduğu, misafirperverliğin, dürüstlüğün, 
saygının ve doğruluğun çok önemli olduğu, aynı zamanda bunların modern pazarlamanın 
gerekleri olarak görüldüğü turizm gibi bir sektörde, gelecekte çalışacak olan potansiyel 
işgücünün bu konunun öneminden uzak olması düşünülemez.  

 
Araştırma kapsamında elde edilen diğer önemli bir sonuç da öğrencilerin turizm 

işletmelerinde görülebilecek etik dışı eylemlere ilişkin tutumlarında etkili olan faktörlerle 
ilgilidir. Buna göre öğrencilerin tutumlarında mesleki etik dersi, mesleki deneyim ve arkadaş 
çevresinin anlamlı düzeyde bir etkisi yoktur. Hâlbuki beklenen tam tersi yönde bir sonucun 
çıkmasıdır. Dolayısıyla bu sonucun tüm potansiyel ve fiili turizm çalışanları için genel 
geçerliliği tartışılabilir olmakla beraber, sorgulanması ve tartışılması gereken bir sonuçtur.  
Buna paralel olarak turizm işletmelerinde yöneticiler ve yönetici pozisyonundakiler, bu 
konunun önemini dikkat çekmelidirler ve bu konuda daha duyarlı olmalıdırlar. Bu sonuçların 
aksine, din ve aileden alınan eğitim, öğrencilerin turizm işletmelerinde görülebilecek etik dışı 
eylemlere ilişkin tutumlarında olumlu yönde etkisi olan değişkenlerdir. Diğer bir ifadeyle 
öğrencilere göre aileden alına eğitim ve dini inanç, bireyin mesleki etik değer yargılarının 
olumlu yönde şekillenerek,  tüm meslek yaşamı boyunca devam etmesinde önemli bir 
faktördür. Ancak bu etkilerin derecesi çok yüksek değildir. Dolayısıyla hesaba katılmayan 
başka faktörlerin de etkili olabileceği unutulmamalıdır. Bunların ne olduğu ise bundan sonra 
yapılacak olan araştırma sonuçlarına göre netlik kazanacaktır. Bunların yanında dikkat çekici 
en önemli sonuç, işletme yönetimi derslerinin öğrencilerin turizm işletmelerinde 
görülebilecek etik dışı durumlara ilişkin tutumları üzerinde olumsuz yönde bir etkisi 
olmasıdır. Diğer bir deyişle, işletme yönetimi dersleri, öğrencilerin turizm işletmelerinde 
görülebilecek etik dışı eylemleri etik olarak algılamasında etkili olmuştur. Ancak bu etki çok 
düşük derecededir. Bayan öğrenciler erkek öğrencilere göre turizm işletmelerinde 
görülebilecek etik dışı durumları daha kabul edilemez görmektedirler. Diğer bir deyişle 
bayanlar mesleki etik değerlerine daha fazla önem vermektedirler. Böyle bir sonucun ortaya 
çıkmasında Pelit ve Aslantürk (2011: 177)’ün de ifade ettiği üzere bayanların erkeklere göre 
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duygusal, kurallara uyan ve etik duyarlılık hususunda daha fazla hassas olmaları etkili olmuş 
olabilir.  

Yaş ve buna paralel olarak devam edilmekte olan sınıf düzeyi arttıkça, öğrenciler turizm 
işletmelerinde görülebilecek etik dışı durumları daha kabul edilebilir görmeye başlamışlardır. 
Öğrenciler, yaşlarındaki ilerlemeyle birlikte sınıf düzeylerindeki artışa paralel olarak staj 
yapma ve sektörde çalışma imkanı elde etmeye başlamaktadırlar. Dolayısıyla deneyim 
sonrasında sektörde görülen bazı etik dışı durumlara karşı örgüt içerisinde herhangi bir 
tepkinin oluşmaması zamanla çalışanlarda bu tür davranışların meşru olarak kabul görmesine 
neden olmuş olabilir. Diğer taraftan öğrencilerin etik ile ilgili herhangi bir eğitim alıp 
almamaları açısından tutumlarında anlamlı bir farklılığın görülmemesi de bu araştırma 
açısından önemli görülebilecek sonuçlardan biridir. Oysaki, bu konuda eğitim alanların 
konuya daha duyarlı yaklaşmaları beklenmektedir. Bu sebeple turizm bölümleri ders 
müfredatlarında yer alan mesleki eğitim derslerinin içeriği ve ders işleniş biçimi tekrar gözden 
geçirilmelidir. İş hayatında etik kurallara uymamanın ya da etik dışı durumlarla 
karşılaşıldığında nasıl davranılması gerektiğinin bilinmemesinin uzun vadede çalışana ve 
işletmeye ne derecede olumsuz etkileri olabileceği daha ciddi bir şekilde vurgulanmalıdır.  

 
Bölgesel düzeyde bir değerlendirme yapıldığında da öğrencilerin görüşleri arasında 

anlamlı farklılıkların olmadığı görülmektedir. Buna göre öğrencilerin iş etiğine yönelik 
tutumları üzerinde Bölge faktörü önemli bir değişken değildir. Bu sonucun ortaya çıkmasında 
etkili olan en önemli faktör belki de öğrencilerin farklı coğrafi bölgelerden gelmelerine 
rağmen aynı koşullar altında aynı eğitimi alıyor olmalarıdır. Dolayısıyla meslek etiğini 
etkileyen farklı faktörler söz konusudur. Bu çalışmanın sonuçlarına göre önemli faktör aile ve 
din olarak görülmektedir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, dinin ahlaki öğretileri ve 
aileden alınan eğitim meslek etiğine ilişkin davranışlarımızı şekillendirmede doğru 
yorumlanamayabilir. Dolayısıyla bu konuya mesleki etik eğitimi ve diğer derslerde konunun 
ele alınması açısından daha duyarlı yaklaşılması, konuya ilişkin sorunların çözülmesi 
noktasında daha doğru bir adım olabilir. 

 
Bu çalışma tek bir üniversite üzerinde ve sadece turizm öğrencileri üzerinde yapılmıştır. 

Ayrıca çalışmada veri toplama aracı olarak sadece anket tekniği kullanılmıştır. Bu nedenle 
araştırmanın sonuçları genellenemez. Dolayısıyla bundan sonra yapılacak olan benzer 
çalışmalarda örneklem sayısı arttırılabilir. Araştırma kapsamına diğer alanlarda eğitim gören 
öğrenciler de dâhil edilerek turizm öğrencileriyle karşılaştırmalar yapılabilir. Veri toplamada 
anket tekniğinin yanında gözlem ve görüşme gibi çeşitli nitel araştırma teknikleri 
kullanılabilir. Araştırma sürecini daha uzun bir döneme yayılarak kesitsel araştırmalardan 
ziyade boylamsal araştırmalar da yapılabilir.  

 
Konu ile ilgili literatür incelendiğinde, çalışmaların genellikle turizm öğrencilerinin etik 

algılamaları ve bu algıların çeşitli demografik değişkenlere göre durumlarının belirlenmesine 
yönelik oldukları görülmektedir. Ancak, bireyin iş hayatında karşılaşabileceği bir olayı etik 
yönüyle doğru olarak değerlendirebilip değerlendirememesinde bireysel etiğin kaynağını 
oluşturan unsurların da etkili olabileceğinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bu çerçevede 
bu çalışmanın söz konusu alandaki bu boşluğu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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OTOMASYON DERSİ ALAN TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN ÖNBÜRO 
OTOMASYON PROGRAMLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ 

BELİRLENMESİ 

Burhanettin ZENGİN1, Emre BOZKURT2 

Özet 

Günümüzde küreselleşme ile artan rekabet ortamı, diğer işletmelerle birlikte hizmet 
işletmelerini de bilişim teknolojilerini daha yoğun kullanmaya mecbur kılmıştır. Bu 
teknolojilerin en önemlilerinden biri de kuşkusuz otomasyon sistemleridir. Bu çalışmanın ana 
amacı, turizm eğitimi alan öğrencilerin eğitimleri esnasında aldıkları otomasyon derslerinin, 
daha sonraki staj ve/veya mezuniyet sonrası uygulamalarda kendilerine ne ölçüde katkı 
sağladığının belirlenmesidir. Çalışmanın evrenini Sakarya Üniversitesinde turizm eğitimi alan 
yaklaşık 1925 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışma nicel bir çalışma olup, evreni temsilen 
kolayda örnekleme yoluyla seçilen 266 öğrenciye anket uygulaması gerçekleştirilerek veriler 
toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistiksel analiz programı yardımıyla faktör ve çapraz 
tablo (Crosstab) analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin önbüro 
otomasyon programlarının açısından okul eğitimini ve ders içeriklerini yeterli buldukları fakat 
sektöre uygunluğu pek yeterli bulmadıkları tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Otel, Önbüro, Otomasyon Sistemi, Turizm Eğitimi 

DETERMINING THE ATTITUDES OF TOURISM STUDENTS WHO HAS TAKEN 
AUTOMATION COURSES TOWARDS FRONTDESK AUTOMATION PROGRAMS 

Abstract 

Nowadays the increasing competitive environment emergent from globalization forced the 
hospitality managements as well as the other businesses to use the information Technologies 
more intensely. Beyond doubt automation systems takes part as one of the most important 
among these technologies.  The main purpose of  this study is determination of qualification 
of  student who having tourism training on automation lesson and what is the effect of 
automation course on application after graduate life. The universe of study comprise about 
1950 student of Sakarya University who have training of tourism. This is a qualitative study. 
Survey method has been used as data collecting tool on 266 student.  Surveys have been 
evaluated over SPSS program via factor and crosstabs analyzes. Results have shown that 
students find the education and course contents of front desk automation programs sufficient 
but they don’t find it suitable and sufficient to the sector. 

Keywords: Hotel, Forntdesk, Automation Systems, Tourism Education 
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Giriş 
 
Bilindiği gibi otel işletmeleri tarih boyunca önemli değişimlerden geçerek günümüze kadar 
gelmişlerdir. Bu değişimlerle beraber otomasyon alanında da önemli yenilikler gerçekleşmiş 
ve bilgisayarlı rezervasyon sistemlerinde de benzer gelişmeler olmuştur. Her ne kadar 
bilgisayarlı otomasyon sistemine geçilmiş olsa da temel bileşenler değişmemiştir. Son 
zamanlarda bazı bağımsız organizasyonlar rezervasyon sistemlerinin geliştirilmesine çaba 
gösterse de sistemdeki asıl ilerlemeler zincir işletmeler tarafından yapılmıştır (Gray & 
Liguori, 2003, s: 76). Şimdilerde ise küçük, orta ve büyük tüm konaklama işletmeleri 
otomasyon olanaklarından geniş ölçüde yararlanmaktadırlar. Öyle ki otelcilikte hemen hemen 
her departman için vazgeçilmez hale gelen otomasyon uygulamaları kullanılmaktadır. Hatta 
bu yararlanma rakipler karşısında üstünlük anlamına da gelebilmektedir.  
 
Önbüro, otel işletmeleri için en önemli bölümler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Çünkü 
misafir henüz otele gelmeden rezervasyon aşamasında önbüro ile iletişime geçer ve 
misafirlerin ilk izlenimleri burada oluşmaya başlar (Şener, 2001, s: 21). Diğer taraftan önbüro 
otelin merkezi olup müşteri ile otel arasında bir bağlaç görevindedir. Yani müşteriye göre otel 
ön bürodur (Batman & Demir, 2015, s: 141). Kısaca işletmenin imajı, müşterinin otele 
rezervasyonu ile başlayıp otelden ayrılıncaya kadar aldığı hizmetlerle oluşur (Eraslan, 2013, 
s: 26). Otomasyon sistemleri, işletme ve müşteri işlemlerini hızlandırıp kolaylaştırdığı için iyi 
bir imaj oluşturmada önemli etkenlerden birisidir. Bu nedenle uygun otomasyon sisteminin 
seçilip kullanılması işletmeler için hayati önem taşımaktadır. 
 
Teknolojik gelişmeler otelcilik sektöründe en önemli etkisini önbüroda göstermiştir. 
Otomasyon sistemleri kırtasiyeyi, fiziksel dosyalamayı ve diğer kayıt işlemlerini asgari 
düzeye indirerek görevlilerin, yaptıkları işin hizmet kalitesi ve hizmet boyutuna 
odaklanmalarını mümkün kılmıştır (Emeksiz & Yolal, 2007, s: 39). İşletmelerde bilişim 
teknolojileri, işletme amaçlarına ulaşılması ve işletme fonksiyonlarının ve süreçlerinin 
yönetilebilmesi için, yönetim faaliyetlerinin donanım, yazılım, ağ bağlantısı ve veri tabanı 
araçlarıyla yerine getirilmesini kapsamaktadır (Bertan, 2008, s:29). Bu nedenlerden dolayı 
önbüro bölümü çalışanları, üzerine yüklenen bu sorumluluğu taşıyabilecek kapasitede 
olmalıdır (Öztürk & Seyhan, 2005, s: 134). Diğer taraftan sadece teknik veya mesleki bilgisi 
yeterli olmayacaktır. İnsanlarla ilişkilerinin ve dış görünüşünün de büyük bir etkisi vardır. Bu 
nedenlerden dolayı mesleki bilgisinin yanında bu özelliklerinin de değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 
 
Günümüz otel işletmelerinin kapasiteleri her geçen gün daha büyümekte ve buna paralel 
olarak organizasyon yapıları da karmaşık bir görünüm almaktadır. Böyle bir gelişme 
sürecinde otel işletmelerinin faaliyetlerini yakından izlemek, bu faaliyetle ilgili bilgileri çok 
kısa bir zaman dilimi içinde toplamak, gruplandırmak yönetimin kullanımına sunmak 
gerekmektedir (Demirkol, Zengin, Demirtaş; 2006, s. 142). Bu bilgileri yönetime sunmak için 
bazı sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemler ilk başta manuel (çarşaf) olarak yapılmıştır. Sonra 
yarı otomatik sisteme geçilerek bir süre böyle devam edilmiştir. Müşterilerin artması otellerin 
büyümesi ve teknolojinin de gelişmesiyle birlikte mekanik (makineli folyo - Folio: Hesap 
Kartı) sisteme geçilmiştir. (Gökdeniz & Dinç, 2009, s: 53-71); (Kasavana & Brooks, 1995, s: 
84)  
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Günümüzde ise bilgisayar (otomasyon) sistemleri kullanılmaktadır. Bilgisayarlı rezervasyon 
sistemi sadece odaların durumunu değil aynı zamanda tüm rezervasyon sürecini kontrol eder. 
Bir rezervasyon talebi alındığı zaman rezervasyon detayları bilgisayarda depolanmaktadır. 
Böylelikle satışa hazır odaların sıkı bir kontrolünün yanında bütün rezervasyon detaylarının 
da tutulması mümkündür (Megep, 2011) (Baker ve diğerleri, 2000 s: 90). Teknoloji bu hızla 
gelişmeye devam ederse bunun turizm sektörüne mutlaka olumlu etkileri de olacaktır. 
Örneğin oteller tanıtımlarını 360 derece videolarla veya sanal gerçeklik (VR) videoları ile 
yaparak daha interaktif tanıtım ve pazarlama teknikleri kullanılabilir. 
 
Müşterinin otele girişine ilişkin yapılan işlemlerden itibaren müşterinin her türlü harcaması, 
farklı istekleri, depozit, ara ödeme, ekstra harcama, oda değişimi, isim değiştirme, kat 
hizmetleriyle ilgili işlemler, müşteri otelden çıkış yapana kadar her türlü işlem önbüro 
otomasyon sistemi sayesinde rahatça kayıt altına alınabilmekte ve istenildiği anda düzenli bir 
şekilde sunulabilmektedir (AÖF, 2013, s: 41; Denney ve diğerleri, 2007). 
 
 

Literatür Araştırması 

Konaklama Sektöründe Yaygın Kullanılan Önbüro Otomasyon Sistemleri 
 
Bilgisayarlar konaklama işletmelerine ilk olarak 1960’lı yıllarda girmiştir, ancak 1970’li 
yılların sonuna kadar bile bu işletmelerde bilgisayarlar pek kullanılamamıştır. Çünkü 
performansının düşük olmasına rağmen maliyetinin yüksek olması sebebiyle pek tercih 
edilmemiştir (Yılmaz & Özmen, s:1).  Herhangi bir büyüklükteki rezervasyon kayıtlarını 
yönetmek zordur. Bunun için çevrimiçi bir takım dosyaları kullanarak otomasyon sistemi ile 
çok az hata ile ve kolaylıkla yönetilebilir (Braham, 1998, s: 107). Artık günümüzde yüksek 
performanslı profesyonel amaçlı ve önceki bilgisayarlara göre hem kullanımı kolay olması 
hem de daha az maliyetli olmaları sebebiyle en küçük işletmelerde bile bilgisayarlı sistemler 
kullanılmaktadır. 
 
Önbüro Otomasyon sistemlerini her otel için olmazsa olmazlardan olunca bu sektöre yazılım 
şirketleri tarafından rağbet büyük ölçüde artmıştır. Bunun sonucunda da piyasada en gelişmiş 
oteller için çok kapsamlı tüm departmanlarla senkronize bir şekilde çalışabilen otomasyon 
programlarının yanında orta ölçekli işletmeler için ve küçük işletmeler içinde sadece önbüro 
otomasyon sistemleri yapılmıştır. Bu sektörde her ihtiyaca uygun çok sayıda otomasyon 
programı olduğundan hepsini bu araştırmaya dahil etmek neredeyse imkansız hale gelmiştir. 
Bu yüzden bu araştırmada yaygın olarak kullanılan otomasyon sistemleri ve Sakarya 
Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin otomasyon dersi müfredatında işlemiş olduğu otomasyon 
programları dâhil edilmiştir. Bunlar, SİSPAR, Fidelio (Micros), Sentez, Homacs (Phoenix) ve 
Elektra gibi vb. otel otomasyon programlarıdır. Bu programların en fazla kullanılan bazı 
işlevleri aşağıdaki gibi açıklanabilir;  
 
1. SİSPAR Önbüro Otomasyon Sistemi 
 
Bu otomasyon programı iki ana modülden oluşmaktadır. Programın Modül 1 içeriği şöyledir 
(Web-1); Otel Bilgileri Bölümü: Gelecek, gidecek, gelen, giden ve eski misafirlerin 
bilgilerinin ve genel otel bilgilerinin bulunduğu bölümdür. Rezervasyon İşlemleri Bölümü: 
Rezervasyon işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Check-in Bölümü: Check-in, check-out 
işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Önkasa İşlemleri Bölümü: Oda hesapları, hâsılat raporları, 
folyo gibi işlemlerin yapıldığı bölüm. Assing Bölümü: Kullanıcı giriş ve ayarları, yazıcı 
tanımlama gibi teknik işler bölümü. Housekeeping (Kat Hizmetleri) Bölümü: Oda 
durumlarının değiştirildiği bölümdür. 
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2.Fidelio (Micros) Önbüro Otomasyon Sistemi 
 
Micros-Fidelio otomasyon sistemi iki modülden oluşmaktadır. Birinci modül şehir otelleri 
için otomasyon programı, ikinci model ise sayfiye oteller için otomasyon programıdır. F&B 
ve SPA için de ayrıca bir otomasyon programı hizmeti sunmaktadır (Web-2). Fidelio 
programının ana ekranın da Rezervasyon İşlemleri Menüsü Frontdesk İşlemleri Menüsü, 
Cashiering Menüsü, Rooms Management menüsü ve Miscellaneous Menüsü bulunmaktadır 
(Gökdeniz & Dinç, 2009, s.315). 
 
3. Sentez Önbüro Otomasyon Sistemi 
 
Sentez önbüro otomasyon sistemi ile rezervasyondan faturalamaya kadar tüm konuk ağırlama 
sürecinin takip edildiği, her türlü konaklama tesisinin çalışma tarzına uyum sağlayan çok 
kullanıcılı bir yönetim sistemidir. Değişik rezervasyon şekilleri (münferit, grup, acente, firma 
v.b.) tanımlayabilirsiniz. Değişik rezervasyon tiplerini (opsiyon, kesin, iptal, waitlist, 
turnaway) takip edebilirsiniz (Web-3). Diğer otomasyon programlarına göre pek farkı 
olmayan sentez otel otomasyon programı daha kolay basit bir kullanıma sahiptir. Önbürodaki 
bütün işlemleri yapmaya imkân sağlar ama işlem yapıldıktan sonra F5 fonksiyon tuşu ile kayıt 
edilmesi gerekmektedir (Demirkol, Zengin ve Demirtaş, 2006 s: 322-325). 
 
4. Homacs (Phoenix) Önbüro Modülü 
 
Homacs Hotel Otomasyon Sistemlerinin güncel sürümü olan Phoenix versiyonu, beş yıldır 
aktif kullanımdadır. Sürekli güncellenen ve her türlü ihtiyacınıza yanıt verebilen komple bir 
otomasyon çözümüdür. Butik otellerden, üst segment zincir otellerinize kadar, tüm turizm 
işletmelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her türlü donanım ve yazılım entegrasyonlarına 
izin verir. Kullanıcı dostu arayüzü ile kolay ve esnek çalışma imkânı sunan, alıştığınız ve 
vazgeçemediğiniz tüm Homacs özelliklerini bünyesinde barındırır (Web-4). 
Homacs programında fonksiyon tuşları ile kısa yoldan işlem yapılabilmektedir. Programın 
hangi bölümünde çalışılırsa çalışılsın o ekranı bırakmadan ulaşmak mümkündür. Her 
fonksiyon değişik işlevlere sahiptir. Bunlar; Yardım, şifre değişimi, oda planı, istatistik, oda 
planı, oda blokajı, oda hesapları, gidecekler listesi ve döviz işlemleri gibi menülerden 
oluşmaktadır (Gökdeniz & Dinç, 2009 s: 47). 

5.Elektra Otel Otomasyon Programı 
Elektra Otel Otomasyonu, turizm ve konaklama sektöründe hizmet veren tesislerin tüm 
operasyonlarını, elektronik ortamda takip edebilecekleri kapsamda modüllere sahiptir. Elektra 
Otel Otomasyon Programı modüler yapıda tasarlandığından her işletme kendi ihtiyacına göre 
modüllerden seçim yaparak istediğini kullanılabilir (Web-5). Ön Büro Modülü ile 
yapılabilecek İşlemlerin bazıları (Akgöz, 2006): Rezervasyon, Check-In, Check-Out, Folyo, 
Fatura, Kasa, Housekeeping, Acente, Misafir, Cari Hesaplar, Doluluk ve Karlılık Analizleri, 
Gece Raporu, Yedekleme, Room Rack, Emniyet Kimlik Bildirimi ve gün sonu işlemleri 
bölümlerini kapsar.  
 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 
 
Misafirin otel çalışanları ile ilk temas noktalarından biri olan önbüro, müşterinin konaklaması 
sırasında ve çıkış işlemlerinde de son temas noktasıdır. Misafirin önbüronun temizliği, havası, 
mimarisi, aydınlatması, personelin kılık kıyafeti, davranışı kısaca ambiansı ile ilk izlenimi 
önbüroda oluşur. Misafirin giriş çıkış işlemlerinin yanı sıra müşteri şikâyetlerinin ilettiği ve 
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çözüm arandığı yerdir. Yani misafire göre bir anlamda otel önbürodur. Bu durumda 
göstermektedir ki diğer bölümlerinde aynası önbürodur. Önbürodan sorunsuz bir şekilde 
ayrılarak odasına giden müşteri diğer yaşanacak ufak sorunları da görmezden gelecektir. 
Ancak önbüroda sorunlarla karşılaşmış ve bu şekilde odasına gitmiş müşteriler en küçük 
sorunu bile büyüterek büyük bir sorun haline getirebilmektedir.  

Misafirin önbürodan memnun olarak ayrılmasında, işlemlerin hızlı yapılmasının ve 
olabildiğince az bekletilmesinin büyük etkisi vardır.  Günümüzde başta önbüro ve diğer 
hizmetlerin hızlı ve sorunsuz halledilebilmesi için de önbüroda etkin bir otomasyon 
sisteminin kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Özellikle günümüz konaklama işletmelerinin 
kapasiteleri göz önüne alındığında, otomasyon sistemleri olmaksızın işletmelerin faaliyetlerini 
sağlıklı bir şekilde yürütebilmelerinin mümkün olamayacağı açıkça görülmektedir. 
Konaklama işletmelerinde önbüro hayati önem taşıdığından, diğer otelcilik işlemlerinde 
olduğu gibi önbüro işlemlerinde de hataya yer verilmemeli, işlemlerin olabildiğince hızlı ve 
hatasız gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bunu sağlamak için her konaklama 
işletmesinin kendi bünyesine uyan bir otomasyon sistemi kullanarak, değişime ayak 
uydurması gerekmektedir. Bu bağlamda bu programları kullanmayı bilen kalifiye elemanların 
istihdam edilmiş olması da büyük önem arz etmektedir. Burada görev turizm eğitimi veren 
üniversitelere düşmektedir. 

Bu çalışmanın temel amacı; öğrencilerin turizm eğitimi aldıkları esnada gördükleri otomasyon 
derslerinin uygulamada kendilerine ne ölçüde katkı sağladığını belirlemektir. Bu bağlamda 
Sakarya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde okuyan öğrencilerin önbüro 
programlarını kullanabilme yetkinliklerinin ölçülmesi ve bu alan da karşılaştıkları sorunların 
tespitinin yapılması ve bu sorunlara bazı öneriler getirilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın Evren, Örneklem ve Kısıtları 

Araştırmanın genel evrenini Türkiye’de 2015 yılı itibariyle önlisans ve lisans düzeyinde 
turizm eğitim gören yaklaşık 43.000 öğrenci oluşturmaktadır (Boylu & Arslan, 2013). Bu 
büyüklükteki evrene ulaşma zorluğu, zaman ve maliyet vb. kısıtlar nedeniyle araştırmanın 
uygulama evreninde daraltmaya gidilmiştir. Böylece araştırmanın uygulama evreni olarak 
Sakarya Üniversitesi’nde turizm eğitimi gören yaklaşık 1950 öğrenci ile sınırlandırılmıştır. 
Uygulama evrenini temsilen örnekleme yoluyla staj yapan 268 öğrenci belirlenmiş ve bu 
öğrencilere hazırlanan ölçek dağıtılarak yüzyüze görüşmeler yoluyla anketlerin doldurulması 
sağlanmıştır. Ancak daha sonra yapılan incelemede 2 anketin eksik bilgi nedeniyle 
değerlendirme dışı bırakılması sonucu, istatistiksel analizlerin 266 anket ile gerçekleştirilmesi 
sağlanmıştır. Bu çalışma Sakarya Üniversitesi’nde Turizm eğitimi gören ve Önbüro 
Otomasyonu dersini alan ve staj yapmış olan önlisans, lisans ve lisanüstü öğrencilerini 
kapsamaktadır. 

Araştırmanın Metodolojisi 

Çalışmanın amacına ulaşmak için nicel veri toplama yöntemlerinden faydalanılmıştır. Veri 
toplama aracı olarak da anket tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçek Zengin 
ve Eker’in (2014) yılında yaptıkları bir araştırmada kullandıkları anketten yararlanılmıştır. 
Ankette 5’li Likert ile oluşturulmuş 24 soru sorulmuştur. Anket, demografik değişkenler ile 
birlikte toplam 2 bölümden oluşmaktadır. Anketin ikinci bölümünde sorulara katılma 
düzeyleri en düşük olan “1- Hiçbir Zaman” şıkkıyla başlayıp katılma düzeyi en yüksek olan 
“5- Her zaman” şıkkıyla bitmektedir.  Elde edile veriler SPSS programı ile faktör ve çapraz 
tablo (Crosstab) analizleri yapılmıştır. 
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Araştırma Bulguları ve Yorumu 

 
Bu bölümde toplanan verilere ilişkin yapılan analizlerin sonuçlarına yer verilmiştir.  İlk olarak 
demografik özelliklerin sonuçları açıklanmıştır. Güvenirlilik şartı için analiz yapılarak 
“Cronbach’s alpha” katsayısına bakılmıştır. Bu katsayı değeri, 0,889 olarak tespit edilmiştir. 
Alfa değeri 0 ile 1 arasında değerler alır ve kabul edilebilir bir değerin en az 0,7 olması arzu 
edilir (Coşkun ve Diğerleri, 2015 s: 126). Bu araştırmanın sonucu neredeyse 0,9 a yakın 
olduğundan güvenilir olduğu saptanmıştır. 
 
 
 
 
 

Tablo 1. Demografik Özellikler Dağılım Tablosu 
DEĞİŞKENLER N % DEĞİŞKENLER N % 

Cinsiyet Staj Yapma Durumu 
Erkek 128 48,7 Evet 187 70,3 
Kadın 138 51,3 Bir bölümünü yapmış 30 11,3 
Yaş Hayır 49 18,4 
17-20 73 27,4 Staj süresi yeterli mi? 
21-24 175 65,8 Evet  156 58,6 
25-29 16 6 Hayır 47 17,7 
30 ve üzeri 2 0,8 Kısmen 58 21,8 
Program Staj Yapılan İşletme Türü 

Önlisans 107 40,2 Kıyı Oteli  75 28,2 
Lisans 152 57,1 Şehir Oteli  98 36,8 
YLS-DR 7 2,6 Kongre Oteli 1 0,4 
Sınıf Dağ Oteli 3 1,1 
1.Sınıf 45 16,9 Butik Otel 10 3,8 
2. Sınıf 103 38,7 Temalı Otel 0 0 
3. Sınıf 84 31,6 Diğer 34 12,8 
4. Sınıf 11 4,1 

 
Dönem Uzatmış 23 8,6 

 

Tablo 1 incelendiğinde cinsiyet (erkek-kadın) dağılımının neredeyse eşit olduğu, öğrencilerin 
büyük çoğunluğunun 21-24 yaş aralığında ve çoğunluğun lisans düzeyinde öğrenim gören 
öğrencilerinden oluştuğu görülmektedir. Yine tablodan anlaşılacağı gibi uygulama evreninin 
neredeyse tamamını 2. ve 3. sınıf öğrencileri oluşturmuştur ve % 60’a yakınının Sakarya 
Üniversitesi turizm bölümlerinde uygulanan staj sürelerinin yeterliği olduğunu ortaya 
koymuştur. 
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Tablo 2. Faktör Analizi Sonuçları 

OKUL EĞİTİMİ Cr. Al. 0,892 Art. 
Ort. 

Std. 
Sapma 

Faktör 
Yükü 

Öğretim elemanları mesleğimizin uygulanmasına yönelik pratik bilgiler 
aktarmaktadır 3,64 0,979 0,765 

Öğretim elemanları dersleri sektör ile ilişkilendirerek anlatmaktadır. 3,83 1,017 0,726 
Öğretim elemanları sektörü yakından takip etmektedir. 3,79 1,045 0,670 
Derslerde anlatılan konular güncel bilgilerle ilişkilendirilmiştir. 3,62 0,925 0,558 
Önbüro otomasyonu eğitimi alırken uygulamaya yönelik pratik bilgiler 
edindim. 3,67 1,020 0,553 

Derslerde edindiğim bilgilerden meslek hayatımda önemli ölçüde 
faydalanabileceğimi düşünüyorum. 3,67 1,060 0,539 

Derslerde öğrendiklerim meslek hayatımda sıklıkla karşıma çıkabilecek 
bilgilerdir. 3,72 1,006 0,529 

Aldığım eğitim mesleğimi icra edebileceğim niteliktedir. 3,41 1,012 0,528 
Eğitim süresinde aldığım derslerin önbüro elemanı bilincini geliştirdiğini 
düşünüyorum. 3,57 0,959 0,516 

SEKTÖREL UYGUNLUK Cr. Al. 0,849 Art. 
Ort. 

Std. 
Sapma 

Faktör 
Yükü 

Ders içerikleri sektör-okul işbirliği içerisinde düzenlenmektedir. 3,54 0,984 0,783 
Derslerin bir bölümü sektörde uygulamalı olarak gerçekleşmekte. 3,26 1,191 0,745 
Okulda öğrendiklerim sektörde çalışmaya başladığımda sorunları çözümü 
için yeterli olacaktır. 3,32 1,168 0,686 

Derslerde edindiğim bilgiler önbüro otomasyon programlarını anlamam 
için yeterlidir. 3,42 1,053 0,634 

Uygulamalı dersler için yeterli fiziksel imkanlar sunulmaktadır. 3,26 1,011 0,605 
Ders İçerikleri sektör ihtiyaçlarını karşılar niteliktedir. 3,10 1,187 0,574 
Eğitim hayatımda öğrendiklerim önbüroda çalışırken başarılı olabilmem 
için bana çok önemli avantajlar sağlayacaktır. 3,30 1,010 0,462 

DERS İÇERİKLERİ Cr. Al. 0,807 Art. 
Ort. 

Std. 
Sapma 

Faktör 
Yükü 

Dersler öğrencilerin kavraya bileceği düzeydedir. 3,68 0,940 0,762 
Dersler sektörde ihtiyacımız olan bilgi ve becerileri kapsamakta. 3,80 0,884 0,686 
Dersler birbirini destekler niteliktedir. 3,86 0,989 0,681 

Dersler uygulamaya yönelik bilgiler içermektedir. 3,60 1,085 0,450 

Ders içerikleri sektör ihtiyaçlarını karşılar nitelikte hazırlanmıştır. 3,57 0,954 0,426 
 

Varimaks Rotasyonlu Temel Bileşenler Analizi: Açıklanan Toplam Varyans: 56,614 % (Okul Eğitimi: 21,044; ; 
Sektörel Uygunluk: 20,614; Ders İçerikleri: 14,956) Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Büyüklüğü: %93,6; Barlett 
Küresellik Testi: p<0,05; df. 210; Ki-Kare: 2361,190; Değerlendirme Aralığı [1] Kesinlikle Katılmıyorum – [5] 
Kesinlikle Katılıyorum.) 

Ankete katılan öğrencilerden % 36,8 ile şehir otellerinde staj yapmış olanlar ilk sırada yer 
almakta, 2. sırayı ise 28,2’lik pay ile kıyı otellerinde staj yapanlar almıştır.  Bunun nedeni 
Sakarya’nın İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa gibi büyük ve sanayi şehirlerine yakın olması 
öğrencilerin bu yerlerdeki otelleri staj için tercih etmesine sebep olduğu söylenebilir. 

Tablo 2 incelendiğinde, ifadelerin faktör analizi sonucunda üç boyutta toplandığı 
görülmektedir (Okul Eğitimi, Sektörel Uygunluk, Ders İçerikleri). Açıklanan toplam varyans 
%56,61 iken, 3 boyutlu yapı içerisinde en yüksek oran %21,04 ile okul eğitimi boyutu 
oluşturmuştur. KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri de verilerin faktör analizine uygun 
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olduğunu göstermiştir (%93,6). Söz konusu ifadelerin aritmetik ortalamalarının tümünün 3’ün 
üzerinde olduğu görülmüştür. Bu sonuç öğrencilerin okul eğitimindeki önbüro otomasyon 
derslerine ilişkin olumlu bir tutum sergilediklerini göstermektedir. Faktör analizi sonucunda 
ortaya çıkan üç boyuttan sektörel uygunluk boyutu en az aritmetik ortalamaya sahip 
ifadelerden oluşmaktadır. Buradan hareketle öğrencinin okulda aldığı otomasyon dersi ile staj 
veya işbaşı yaptığı işletmedeki otomasyon programıyla pek uyuşmadığı söylenebilir. 

Çapraz Tablolama (Crosstab) ve Ki Kare (ChiSquare) Analiz Sonuçları 

Cinsiyet ile okul eğitimi boyutu ve cinsiyet ile dersin sektörel uygunluk boyutu algısı arasında 
anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. (Cinsiyet * Okul eğitimi p 0,051>0,05; Cinsiyet * sektörel 
uyumluluk p 0,369>0,05), (Özbay, 2004, s: 463). 
 
Tablo 3. Ders içerikleri ile Cinsiyetin Çapraz Tablo Analizi Sonuçları 

Cinsiyet 
Ders İçerikleri Yeterliliği 

1- Hiçbir zaman 2- Çok nadir 3- Bazen 4- Çoğu Zaman 5- Her zaman 

Erkek N 3 7 28 60 6 
% 2,9 6,7 26,9 57,7 5,8 

Kadın N 0 4 30 56 27 
% 0 3,4 25,6 47,9 23,1 

p<0,05 
 
Ders içerikleri boyutu açısından bakıldığında cinsiyet için bir anlamlılıktan söz edilebilir 
(0,02<0,05). Erkeklerin (%63,5)’i ders içeriklerinin otomasyon programı için yeterli olduğunu 
ifade etmişlerdir. Kadınlarda ise bu oran erkeklere oranla daha yüksektir. Buradan hareketle 
kadınların erkeklere göre otomasyon dersi içeriklerini daha çok yeterli buldukları söylenebilir.  
 

Tablo 4. Sektörel Uygunluk ile Sınıfın Çapraz Tablo Analizi Sonuçları 

 Dersin Sektörel Uygunluğu 
1- Hiçbir zaman 2- Çok nadir 3- Bazen 4- Çoğu Zaman 5- Her zaman 

1.Sınıf N 0 4 10 9 1 
% 0 16,7 41,7 37,5 4,2 

2.Sınıf 
N 2 7 38 34 11 
% 2,2 7,6 41,3 37,0 12,0 

3.Sınıf 
N 0 11 37 23 0 
% 0 15,5 52,1 32,4 0 

4.Sınıf 
N 2 1 5 2 1 
% 18,2 9,1 45,5 18,2 9,1 

Dönem 
Uzatmış 

N 1 5 7 7 3 
% 4,3 21,7 30,4 30,4 13 

       p<0,05 
 
Tablo 4’de ki, verilerin ki kare testi sonuçlarına göre, öğrencilerin okuduğu sınıf ile sektörel 
uygunluk boyutu arasında bir anlamlılıktan söz edilebilir (0,01<0,05). Birinci sınıfların 
çoğunluğu (%41,7) derslerin sektöre uygunluğu konusunda olumlu ya da olumsuz bir düşünce 
belirtmemişlerdir. İkinci sınıflarda da bu durum pek değişmemektedir. Ancak eğilim daha çok 
pozitif yönlü olarak geçekleşmiştir. 
 
Üçüncü sınıflarda da bu düşüncenin pek değişmediği gözlemlenirken, dördüncü sınıf ve 
dönem uzatmış öğrencilerde sektörel uygunluğun daha az olduğu düşüncesi hakim olmuştur. 
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Buradan hareketle sınıfın ilerlemesi ile derslerin sektöre uymadığı veya daha az uyduğu 
düşüncesi artmaktadır. 
 
 

Tablo 5. Ders içerikleri ile Sınıfın Çapraz Tablo Analizi Sonuçları 

 Ders İçeriklerinin Otomasyon Programına Uygunluğu 
1- Hiçbir zaman 2- Çok nadir 3- Bazen 4- Çoğu Zaman 5- Her zaman 

1. Sınıf 
N 0 0 6 15 3 
% 0 0 25 62,5 12,5 

2. Sınıf 
N 0 3 23 45 21 
% 0 3,3 25 48,9 22,8 

3. Sınıf 
N 1 4 20 43 3 
% 1,4 5,6 28,2 60,6 4,2 

4. Sınıf 
N 2 0 4 3 2 
% 18,2 0 36,4 27,3 18,2 

Dönem 
Uzatmış 

N 0 4 5 10 4 
% 0 17,4 21,7 43,5 17,4 

       P<0,05 
 
Sınıf ile ders içerikleri boyutu arasında anlamlı bir farklılığın olduğu Tablo 5’deki verilerin ki 
kare testi sonuçlarına göre tespit edilmiştir (0,00<0,05). Birinci sınıfların çoğunluğu (%62,5) 
ders içeriklerinin otomasyon programına uyduğunu belirtirlerken, ikinci sınıflarda bu durum 
daha negatif bir eğilim göstermektedir. Dördüncü sınıf ve dönem uzatmış öğrencilerde ise 
ders içeriklerinin otomasyon programına uygunluğu birebir yakın çıkmaktadır. Buradan 
hareketle sınıf ilerledikçe ders içeriklerinin otomasyon programına uymadığı veya daha az 
uyduğu düşüncesi ortaya çıkmaktadır. Bu durum öğrencilerin staj veya işbaşı eğitimindeki 
tecrübeleriyle ilgili olduğu söylenebilir. 
 
 

Tablo 6. Sektörel Uygunluk ile Öğrenim Görülen Programın Çapraz Tablo Analizi Sonuçları 

 Dersin Sektörel Uygunluğu 
1- Hiçbir zaman 2- Çok nadir 3- Bazen 4- Çoğu Zaman 5- Her zaman 

Önlisans 
N 0 4 32 35 14 
% 0 4,7 37,6 41,2 16,5 

Lisans 
N 5 21 62 39 2 
% 3,9 16,3 48,1 30,2 1,6 

YLS-DR 
N 0 3 3 1 0 
% 0 42,9 42,9 14,3 0 

     p<0,05 
 
Öğrenim görülen program ile sektörel uygunluk boyutu arasında anlamlılık olduğu Tablo 6’da 
ki verilerin ki kare testi sonuçlarına göre tespit edilmiştir (0,00<0,05). Önlisans programında 
okuyan öğrencilerin çoğunluğu (%41,2) dersin sektöre uygun olduğunu belirtmişlerdir. Ancak 
lisans programında okuyan öğrenciler önlisans programındaki öğrencilere kıyasla daha 
olumsuz düşünmektedirler. YLS-DR öğrencileri ise ders içeriklerinin sektöre pekte uygun 
olmadığını düşüncesindedirler. Bu sonuçta göstermektedir ki öğrenim görülen program türü 
yükseldikçe ders içeriğinin sektöre uygunluğu konusunda daha olumsuz fikirler ön plana 
çıkmaktadır. 
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Tablo 7. Ders içerikleri ile Öğrenim Görülen Programın Çapraz Tablo Analizi Sonuçları 

 
Ders İçeriklerinin Otomasyon Programına Uygunluğu 

1- Hiçbir zaman 2- Çok nadir 3- Bazen 4- Çoğu Zaman 5- Her 
zaman 

Önlisans 
N 0 1 17 44 23 
% 0 1,2 20 51,8 27 

Lisans 
N 3 10 37 69 10 
% 2,3 7,8 28,7 53,5 7,8 

YLS-DR 
N 0 0 4 3 0 
% 0 0 57,1 42,9 0 

       p<0,05 
 
Tablo 7’de ki verilerin ki kare testi sonuçlarına göre, öğrenim görülen program ile ders 
içerikleri boyutu arasında anlamlılık olduğu görülmüştür (0,00<0,02). Araştırmanın yapıldığı 
tüm öğrencilere göre otomasyon dersi içeriklerinin çoğu zaman otomasyon programına uygun 
olduğu düşünülmektedir. Buradan hareketle otomasyon dersi içeriklerinin otomasyon 
programının öğretilmesine yeterince katkı yapmadığı düşüncesi ön plana çıkmaktadır. 
 

Tablo 8. Okuldaki Eğitim Biçim ile İşletme Türünün Çapraz Tablo Analizi Sonuçları 
İşletme 
Türü 

Okulda ki Eğitim Biçiminin Otomasyon Programına Uygunluğu 
1- Hiçbir zaman 2- Çok nadir 3- Bazen 4- Çoğu Zaman 5- Her zaman 

Kıyı  
Oteli 

N 2 4 15 42 12 
% 2,7 5,3 20 56 16 

Şehir 
Oteli 

N 1 6 33 45 13 
% 1 6,1 33,7 45,9 13,3 

Butik  
Otel 

N 0 1 6 2 1 
% 0 10 60 20 10 

Diğer 
N 0 2 15 20 2 
% 0 8 %34,2 %49,8 8 

       p<0,05 
 
İşletme türü ile okul eğitimi boyutu arasında anlamlılık olduğu Tablo 8’de ki verilerin ki kare 
testi sonuçlarına göre tespit edilmiştir (0,009<0,05). Kıyı otellerinde staj yapan öğrencilere 
göre okulda verilen eğitim biçiminin çoğu zaman otomasyon programını etkin bir şekilde 
kullanmaya yettiği görüşünde oldukları tespit edilmiştir (%56). Şehir otellerinde staj yapan 
öğrencilere göre ise bu oran biraz daha düşük kalmıştır.  
 
Yaklaşık %34’ü fikir belirtmezken %46’sı ise yeterli olduğu görüşünü savunmuştur. Butik 
otellerde staj yapan öğrenciler ise orta derecede yeterli olduğunu savunurlarken, diğer tip 
otellerde staj yapan öğrenciler ise çoğunlukla yeterli olduğu düşüncesindedirler. Bu görüşler 
ışığında tur şirketleriyle çalışan ve rutin işler yapan her şey dâhil sisteminde ki kıyı otellerinde 
bu bilgiler yeterli olurken işlerin daha rutin dışı olduğu şehir otelleri veya daha dikkat ve özen 
gerektiren butik otellerde ise öğretilen otomasyon bilgilerinin yeterli olmadığı 
düşüncesindedirler. 

Sonuç ve Öneriler  
 
Son zamanlarda teknolojik gelişmeler birçok alanda olduğu gibi işletmecilik alanında da 
oldukça etkili olmuştur. Konaklama işletmeleri de bu teknolojik gelişmeden payına düşeni 
almıştır. Bu gelişmelere ayak uyduran konaklama işletmeleri, özellikle son yıllarda rekabet 
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ortamında büyük avantajlar elde etmişlerdir. Bu gelişmeden önemli oranda yarar sağlayan 
departmanlardan bir tanesi de önbüro departmanıdır. Çünkü misafirin bütün bilgileri ve 
odaların durumları önbüro departmanında bulunmaktadır. Otomasyon sistemlerinin gelişmesi 
ile bu verilerin daha kolay ve güvenli halde yönetilmesi ve hızlı bir şekilde derlenmesi 
mümkün hale gelmiştir. 
 
Bu çalışmada önbüro otomasyon sistemleri dersini alan öğrencilerin derse karşı tutumları 
incelenmiştir. SPSS istatistiksel analiz programıyla yapılan faktör analizi ve çapraz tablolama 
analizleri sonucunda okuldaki eğitim ve ders içeriklerinin yeterli olduğu düşüncesine 
ulaşılmıştır. Fakat verilen eğitimin sektörle uyumunda iki farklı sonuç çıkmıştır.  
 
Her şey dâhil sistemle çalışan ve genellikle tur şirketiyle müşteri bulan kıyı otellerinde staj 
veya işbaşı eğitimi gören öğrenciler, okulda eğitimini aldıkları önbüro otomasyon bilgilerinin 
pratikte yeterli olduğunu belirtirken daha çok tekil rezervasyon alan veyahut walkin çalışan 
otellerde staj veya işbaşı eğitimi yapan öğrencilere ise okulda aldıkları otomasyon sistemleri 
eğitimini yeterli görülmediği söylenebilir. Bu nedenle hem turizm eğitimi veren kurumlar 
hem de sektör işletmelerinin el ele vererek eğitim programlarını ve ders müfredatlarını birlikte 
belirlemeleri, eğitim açısından ve nitelikli eleman yetiştirilmesi açısından çok büyük önem arz 
etmektedir.  
 
Bu çalışma zaman ve maliyet gibi kısıtlılıklar sebebiyle Sakarya Üniversitesi bünyesinde 
turizm eğitimi alan öğrencilerle sınırlandırılmıştır. Yeni araştırmacılar çalışmalarını daha 
fazla sayıda öğrenciden veri almak suretiyle gerçekleştirmeleri önerilebilir. Aynı şekilde, 
turizm alanında eğitim veren farklı üniversitelerden veriler toplanarak, hem ulusal hem de 
uluslararası karşılaştırmaların yapılacağı araştırmaların yapılması önerilebilir. Hatta 
ülkemizde turizm eğitimi veren kamu ve özel sektöre ait kurum öğrencilerinin görüşleri 
alınarak da daha geniş kapsamlı ve karşılaştırmalı çalışmalar da gerçekleştirilebilir. 
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DİASPORA TURİZMİ: TÜRKİYE-AZERBAYCAN ÖRNEĞİ 

Canan Tanrısever1 

ÖZET 

Tarih boyunca insanlar savaş, doğal afetler, ekonomik kriz gibi gerekçelerle göçe 
zorlanmışlardır. Gittikleri yerde diaspora olarak adlandırılan bu toplulukların süreç içerisinde 
vatan topraklarına yaptıkları ata mirası ziyaretleri “diaspora turizmi” olarak adlandırılmıştır. 
Diaspora turizminin üç temel kriteri miras, mülk yatırımı ve akraba ziyaretleridir. Diaspora 
turizmi, Avrupa’da 2014 yılında 3 milyar dolarlık iş hacmi yakalamıştır. Bu çalışmada 
Türkiye’den Azerbaycan’a giden Türklerin seyahat gerekçeleri incelenmiş ve diasporanın bu 
seyahat sebepleri arasındaki yeri sorgulanmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olarak 
tasarlanmıştır. Araştırmada arşiv taramasının yanı sıra görüşme deseninin kullanıldığı bir 
yöntem uygulanmıştır. Toplam 1242 adet yolcu ile görüşülmüştür. Görüşme iki aşamalı 
olarak hazırlanmış, seyahat amacı diaspora ile ilişkilendirilmeyen katılımcılarla ikinci 
aşamaya geçilmemiş ve görüşme sonlandırılmıştır. Toplamda 183 yolcu ile görüşmenin ikinci 
aşaması gerçekleştirilmiştir. Yolculardan 62’sinin atası Azerbaycan’dan göçe zorlanmıştır. 
27’sinin Azerbaycan’ı ilk ziyareti olup tamamı ata toprağını tanıma amacı ile ziyaret ederken, 
53’ü öncelikli mülk yatırımı, 113’ü ise akraba ziyareti amacı ile seyahat etmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Diaspora, Diaspora Turizmi, Özel İlgi Turizmi, Türkiye, Azerbaycan 

DIASPORA TOURISM: A CASE STUDY FROM TURKEY-AZARBAIJAN 
ABSTRACT 

People throughout has been forced to leave their homeland reasons such as economic crisis, 
war and natural disasters. These people forced to migrate start to visit their homelands in the 
process. This has been called as "Diaspora tourism". Diaspora tourism has achieved business 
volume of $ 3 billion in 2014. This study examines the reasons of travel from Azerbaijan to 
the Turkish diaspora in Turkey. The study aimed to reveal the importance of diaspora tourism 
in this visit. The research was designed as a qualitative study. A method of scanning the 
archives as well as interviews pattern used in the study was performed. The total number of 
passengers were interviewed in 1242. Interview prepared in two phases, the second phase 
started with the travel purposes not associated with the diaspora and non-participant 
interviews were finalized. The second phase of interviews were conducted with a total of 183 
passengers.  

Key Words: Diaspora, Diaspora Tourism, Special Interest Tourism, Turkey, Azerbaijan 

1 Yrd. Doç. Dr.  , Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı , 
ctanrisever@kastamonu.edu.tr 
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ТУРИЗМ ДИАСПОР: ТУРЦИЯ-АЗЕРБАЙДЖАН 

 

На протяжении всей истории по причине  войн, стихийных бедствий, экономических 

кризисов возникали вынужденные миграции . В местах миграции эти сообщества 

существуют под названием диаспора,при посещении своей родины предков данный 

миграционный процесс назван “туризмом диаспор”.Туризм диаспор включает три 

основных  критерия:инвестиции , недвижимость и цель посещения  родственников. В 

2014 году объем дохода туризма  диаспор  в Европе достиг до 3 млрд долларов. В 

данном исследовании рассмотрены причины переселения турков в Азербайджан и 

выявлены  причины переезда. Основной методологической концепцией  и анализа 

материала стала так называемая качественная методология.В исследовании применен 

метод сканирования архива, а также интервью с использованием шаблона. Итого были 

опрошены 1242 пассажира. Интервью подготовлено в два этапа,опрошенные 

участники, не ассоциированные с диаспорой , не дошли до второго этапа и интервью 

было прекращено.    В общей сложности с 183 пассажирами был  проведен второй этап. 

Предки 62% пассажиров  вынуждены были эмигрировать из Азербайджана.27% 

совершили первый визит в Азербайджан с целью посещения родины, 53% составили 

приоритетную инвестиционную недвижимость, 113 % с целью посещения 

родственников. 

 

Ключевые слова: диаспора, туризм диаспор, особый интерес к туризму, Турция, 

Азербайджан 
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1. GİRİŞ  

Kitle turizminin özellikle son yıllarda yarattığı tahribat ve gelişmiş toplumlarda ulaştığı 
doyum noktası sebebi ile sosyo ekonomik düzeyi yüksek kişilerce kitle turizmine alternatifler 
oluşturulmaya başlanmıştır (Öztürk vd. 2002). Bu durum yeni turizm pazarlarının oluşmasına 
sebep olmuş ve özel ilgi yaklaşımının temelleri atılmıştır. Özel ilgi türlerinin gelişmesi ile 
etnik turizm, yas turizmi, kültürel miras turizmi gibi kavramlar da gelişmeye başlamıştır 
(Pamukçu vd. 2015). Kültüre dayalı özel ilgi türleri 20 yıl önce küçük bir niş pazarken 
günümüz turizm hareketlerinin yaklaşık yüzde kırkını oluşturan büyük bir pazara 
dönüşmüştür (WTO 2015). Kültüre dayalı turizm çeşitlerinden özellikle etnik turizm, yas 
turizmi, inanç ve kültürel miras turizmi bu çalışmanın konusu olan diaspora turizmi ile 
doğrudan ilişkilidir. Bu çalışmada diaspora turizminin ne olduğu kriterleri ile açıklanmış, bu 
etkinliğin bir turizm etkinliği sayılması için gerekenler ortaya konulmuştur. Türkiye’den 
Azerbaycan’a giden Türklerin seyahat gerekçelerinin incelenmesinin yanı sıra diasporanın bu 
seyahat sebepleri arasındaki yeri sorgulanmıştır. Azerbaycan’ın çalışma alanı olarak 
seçilmesinin sebebi Türkmençay anlaşmasından sonra Azerbaycan’dan Türkiye’ye yapılan 
göçlerin önemli bir çoğunlukta olmasıdır. Çalışmanın en büyük kısıtını Türk Hava 
Yolları’ndan alınan kısıtlı izinler oluşturmaktadır. Araştırmada, “Türkiye’den Azerbaycan’a 
seyahat edenlerin seyahat amaçları arasında diasporanın bileşenleri olan; miras, akraba 
ziyareti ve mülk yatırımı ne derecede önem arz eder?” ve “bu durum bir özel ilgi aktivitesine 
dönüştürülebilir mi?” sorularına cevap aranmaktadır. Bu sorulara cevap bulmak amacı ile 
aşağıdaki model geliştirilmiştir.  
 
Şekil 1. Araştırma Modeli  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. DİASPORA TURİZMİ VE TÜRKİYE’DEKİ AZERBAYCAN DİASPORASI 

Yunanca bir sözcük olan ve dağılma anlamına gelen “diaspora” günümüzde sürgünde yaşayan 
halklar ve onların dağılma hareketliliği anlamında kullanılmaktadır (Tören 2012) Literatürde 
belirtilen diasporanın kriterleri aşağıdaki gibi özetlenebilir. 
 

■ “ Özgün bir ‘merkez’den iki ya da daha fazla yabancı bölgeye ayrılma,  

■ Konumunu, tarihini ve kazanımlarını kapsayan özgün anayurtları hakkında kolektif bir hafıza, 
görüş veya mitin akılda muhafazası,  

■ Onları ağırlayan toplumlar tarafından bütünüyle -belki de hiçbir zaman- kabul 
görülmeyecekleri ve böylelikle kısmen bölünmüş kalacakları inancı,  

■ Varsayılan ata evinin idealize edilmesi ve koşullar daha elverişli hale geldiğinde geri dönme 
düşüncesi, 
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■  Bütün mensupların anavatanı muhafaza veya yapılandırma ile onun güvenliği ve başarısı 
konusunda kendisini adamış olması inancı,    

■ Uzun bir süre güçlü tutulmuş, ayırt edici özelliklerin, ortak bir tarihin idraki ve ortak kader 
inancı üzerine kurulmuş güçlü bir etnik grup olması (Ersoy 2008, Tören 2012).” 

Dünya genelindeki göçlerin büyük çoğunluğu ekonomik ve siyasi amaçlıdır. Milyonlarca 
insanın yer değişmesi ile yaşanan bu zorunluluk, insanların gittikleri ülkede kendi 
diasporalarını oluşturmaları ile sonuçlanmıştır. Bu durum zamanla yuva hasretine ve bu 
sebepleyapılan anavatan ziyaretlerine dönüşmüştür (Deniz 2011). Dünyada gerçekleşen 
diaspora turizmi turlarında en çok hareketlilik Yahudi diasporasında yaşanmaktadır. Yaklaşık 
30yıldıdüzenlenen bu turlarda her yıl binlerce kişi İsrail’i ziyaret etmektedir (Scheyvens 
2007). Dünyanın en büyük diasporası ise Çin diasporasıdır. Çin’den göç edenlerin 
VFR(Visiting Friends and Relatives) amaçlı ziyaretleri Çin’deki diaspora turizmi 
potansiyelini artırmıştır (Strange vd. 2003). Çin’e gelen yabancı uyruklu ziyaretçilerinin 
sayısının halen toplam ziyaretçi sayısının beşte birini geçmemesi bunun en önemli kanıtıdır. 
Diğer büyük diaspora topluluğu ise Rumlardır. Dünyanın pek çok yerinden Yunanistan’a göç 
eden Rumlar özellikle Anadolu’dan göç ettirilen en büyük topluluklardandır. Ermeni ve Rum 
diasporaları dışındaki Anadolu’dan ayrılan üçüncü büyük diaspora ise Türk diasporasıdır. 
1970’li yıllarda Türkiye’de yaşanan ekonomik çıkmaz sebebiyle Avrupa’ya giden Türkler 
özellikle Almanya’daki en büyük diasporayı oluştururlar. Bu sebeple her yıl Türkiye’yi 
ziyaret eden Alman turistlerin önemli bir çoğunluğu Türk kökenlidir (Erdoğan 2011).  
 
Türkiye’de göç eden toplulukların yanı sıra Türkiye’ye siyasi, ekonomik ve kültürel 
sebeplerle göç eden topluluklar aşağıdaki gibi sıralanabilir. 
 

• Bulgaristan 
• Romanya 
• Yunanistan 
• Yugoslavya 
• Doğu Türkistan 
• Afganistan 
• Irak 
• Ahıska 
• Azerbaycan (Tekeli, 2008). 

Son yıllarda yaşanan Suriye göçü sebebiyle Türkiye’deki en kalabalık diaspora Suriye 
diasporasıdır.  
 
Azerbaycan’dan Türkiye’ye göçler Kırım, Kuzey Kafkasya ve Balkanlar’dan geçişler kadar 
olmasa da Türkiye nüfusunun 0,03 ünü oluşturmaktadırlar. Bu da yaklaşık 2.5 milyon kişidir 
(Buran 2012). Kafkasya’dan yapılan göçler yaklaşık yüzelli yıl boyunca 
sürmüştür.  Kafkasya’dan gelenler arasında Türkler, Avarlar, Çeçenler ve Çerkezler 
vardır.  Göçmenler değişik illere iskan edilmişlerdir ve Halep’e, Ürdün’e kadar gönderilen 
göçmenlerin olduğu da ileri sürülmektedir (Geray 1962). 
 
Bölgesel göçleri tetikleyen 19.yüzyılda gerçekleşen Rus işgali olacaktır. Azerbaycan’dan 
Osmanlı’ya göçlerin yoğun olmamasında Kuzey Azerbaycan’ın Çarlık rejimi tarafından bir 
imparatorluk bölgesi olarak algılanmasının etkisi büyüktür (Saydam 1997). Rus yayılması 
kuşkusuz Türk devletleri kadar Avrupalıları da rahatsız etmiş, İngiltere bu rekabette Türklerin 
tarafında olarak gözükmüştür. Yaşanan savaşlarda binlerce insan ölmüş beş milyon kişi 
Türkiye’ye göçe zorlanmıştır (McChartey 1998). 1828 yılında yapılan Türkmençay 
Anlaşmasına göre Ruslar Türk Kafkası’nın tek hakimiydi. Ruslar Türk topraklarında bir 
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Ermeni bölgesi oluşturmak için Gregoryan kilisesine bağlı toplulukları Ermeni kimiliği 
altında toplayarak göçe zorlamış Azerbaycan ve günümüz Türkiye’si arasında bir bölge 
oluşturmuşlardır (Necefli 2002). Rusların Azerbaycan’ı da işgali üzerine göçler, İran 
üzerinden Anadolu’ya yönelmiş, Kuzey İran’ın işgali sonucu Kafkasya limanlarından 
yüzbinlerce insan Osmanlı Devleti tarafından temin edilen deniz araçları ile Trabzon, Samsun, 
Sinop ve Varna limanlarına getirilmişlerdir (Arı 1960). Rusya tarafından işgal edilen iki Türk 
Hanlığında (İrevan ve Nahçıvan) yaşayan Türkler Türkiye’nin batısına göç ettirilmiştir. 
Bununla da etkileri günümüze kadar yansıyan güney Kafkasya sorunlarının temeli atılmış ve 
bunun sonucunda Rusya bölgedeki varlığını teminat altına almıştır (Attar vd. 2013).  
 
1905 - 1908 Rus Devrimi’nden sonra ise Kazan ve Azerbaycan’dan göçler başlamış, gelenler 
Amasya ve Kars illerinde yerleşmişlerdir.  1920 yılındaki Sosyalist Devriminden sonra 
ortadan kaldırılan Kafkas Cumhuriyeti’nden, Gürcistan’dan ve Ermenistan’dan çok sayıda 
aile Anadolu’ya göç ederek, Muş ve Kars gibi genelde Doğu Anadolu illeri ile Konya ili 
civarına yerleşmişlerdir (Kaflı 1966). Çalışmaya katılan katılımcıların yaşadıkları yerlere 
bakıldığında, 101 tanesi İstanbul’ da, 20 tanesi Trabzon’da, 10 tanesi Samsun’da, 3 tanesi 
İzmir’de, 12’si Kars’ta, 11’i Ankara’da yaşamaktadır.  
 
Dünya genelinde yaşayan diasporalar önemli bir seyahat kitlesi sayılabilir. Diaspora 
turizminin bir turizm aktivitesi olarak sayılabilmesi için aşağıdaki bileşenlerden en az birinin 
seyahat amaçlarından olması gerekmektedir (ECTAA 2015). 
 

• Miras(atalarını daha iyi tanıma),  
• Mülk yatırımı (ülkesine para kazandırma)  
• Akraba ziyaretleri  

Müşteri kitlesi büyük oranda Doğu Avrupa ülkeleri olup ataları Rusya, Japonya, Türkiye, Çin 
ve Baltık ülkelerinden göç eden, kendileri ABD’de doğanlar, merak ettikleri soyağaçlarının 
izini sürmek için keşif turlarına çıkarlar. Soyağaçlarını araştırıp, aileleri ve vatanları hakkında 
bilgi edinirken gelenek ve göreneklerine göre doğum günü, evlilik gibi organizasyonlar 
yapmak başlıca turizm aktiviteleridir. Bu faaliyetlerin acentalara önemli iş olanakları 
oluşturacağı belirtilmektedir. Ayrıca daha önce tanımadıkları ya da yüz yüze hiç 
karşılaşmadıkları yakınlarını ziyaret etme fırsatı yaratırlar. Trafiğin; yaz aylarında, yılbaşı ve 
diğer dini günlerde, evlilik gibi etkinlik zamanlarında artacağı da belirtilmektedir (Pamukçu 
vd. 2015, Dumas 2012). 
 

3. YÖNTEM 

Araştırma nitel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Makalede arşiv taramasının yanı sıra 
görüşme deseninin kullanıldığı bir yöntem uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış bir anket 
formu hazırlanmış ve havaalanı yolcu terminalinde bekleyenlere yüz yüze görüşme tekniği ile 
bu anket uygulanmıştır. Bu çalışma 2015 yılının ilk yarısında Türkiye’den THY ile Bakü’ye 
yapılan uçak seyahatlerinden rastgele günlerde seçilmiş 32 uçuş öncesinde uçağa binecek 
yolculara önceden hazırlanan sorular sorularak gerçekleştirilmiştir. Tarihler Azerbaycan’da 
yapılan büyük organizasyonlara denk getirilmeden bir gün hafta içi bir gün hafta sonu olarak 
belirlenmiştir. Toplam 1242 adet yolcu ile görüşülmüştür. Görüşme iki aşamalı olarak 
hazırlanmış, seyahat amacı diaspora ile ilişkilendirilmeyen katılımcılarla ikinci aşamaya 
geçilmemiş ve görüşme sonlandırılmıştır. Araştırmada kullanılan görüşme formu 
hazırlanırken, soruların doğru ve anlaşılır olup olmadığını test etmek amacı ile Ankara 
Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde görev yapan uzmanların görüşlerine 
başvurulmuştur. Katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar araştırmacılar tarafından sesli kayıt 
altına alınmış, sonradan yazıya dökülmüştür. Toplamda 183 yolcu ile görüşmenin ikinci 
aşaması gerçekleştirilmiştir. Geçerlilik ve güvenirliliğin pozitif ya da negatif yönde 
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değişmemesi için soru formları standart olarak hazırlanmış ve katılımcılara 7 soru 
yöneltilmiştir. Bu sorular; ziyaret amaçlarını, köken tanımlarını, kullandıkları dili, katıldıkları 
diaspora etkinliklerini belirlemeye yöneliktir. Görüşmelerin son çıkış kapısının bekleme 
salonunda yapılması zaman kısıtı doğurduğundan sorular kısa tutulmuş ve 6 kişilik bir ekip 
tarafından gerçekleştirilmiştir.   
 

4. BULGULAR 

Toplamda 1242 kişi ile görüşülmüştür. İlk aşamada Bakü’yü ziyaret sebepleri sorulmuş, 
ziyaret sebebi diaspora ile ilişkilendirilemeyenler görüşmede ikinci aşamaya tabi 
tutulmamıştır. 183 katılımcının ziyaret sebebi diaspora turizmi ile doğrudan ilişkilidir.  183 
katılımcının 26’sının akrabalık bağı bulunmaktadır. Her aileden bir kişiye soru 
yöneltildiğinden sayı 26 kişiden 9’a düşmüştür. Bu sebeple ikinci görüşmeye tabi tutulan 
katılımcı sayısı 183 yerine 157 kişi olarak belirlenmiştir. Tablo 1’ de THY uçuşları, birinci 
aşama ve ikinci aşamaya katılan yolcu sayılarının detayı görülmektedir. Tabloda da 
görüleceği gibi yolcu sayısının fazla olduğu uçuşlarla seyahat amacı diaspora ile 
ilişkilendirilen yolcu sayısı arasında anlamlı bir paralellik söz konusu değildir. Katılımcıların 
çoğunluğu hem miras hem akraba ziyareti amacı ile seyahat ederken diasporanın üç bileşenin 
tamamı amacı ile seyahat eden yalnızca 12 kişidir. 31 kişi yalnızca mülk yatırımı için seyahat 
ederken, 29 kişi yalnızca miras, 19 kişi ise yalnızca akraba ziyareti için seyahat etmektedir. 
Tablo 2’de diaspora turizminin bileşenleri ve katılımcıların hangi bileşenlerle seyahat 
ettiklerinin sayısal verileri görülmektedir. 174 katılımcının ziyaret sebebi diaspora turizmi ile 
doğrudan ilişkilidir. Ayrıca; 
 

■ 62 katılımcının atası Azerbaycan’dan göçe zorlanmıştır 

■ 27 katılımcı ilk defa Azerbaycan’a ilk defa ve ata toprağını tanıma amaçlı seyahat 
etmektedir 

■ 53 katılımcı öncelikli mülk yatırımı için, 113 katılımcı ise akraba ziyareti amacı ile 
seyahat etmektedir 

■ Katılımcıların tamamı kendini Azeri olarak tanımlamaktadır 

■ Katılımcıların 61 i hem Türkiye hem Azeri Türkçesi konuşmaktadır 

 

Tablo 1. THY Uçuşları ve Katılımcı Sayıları 
05.02.2015/Perşembe 

Kalkış Varış Uçak Kapasitesi Binen Yolcu 
Sayısı 

Görüşülen Yolcu 
Sayısı 

D.İlişkili Yolcu 
Sayısı 

İstanbul  Bakü 151 69 17 5 
İstanbul Bakü 180 119 51 8 
İstanbul Bakü 180 137 32 3 
İstanbul Bakü 151 125 58 6 

                                                                                                                                                                    TOPLAM   22 
07.02.2015/Cumartesi 

Kalkış Varış Uçak Kapasitesi Binen Yolcu 
Sayısı 

Görüşülen yolcu 
Sayısı 

D.İlişkili Yolcu 
Sayısı 

İstanbul  Bakü 151 100 73 11 
İstanbul Bakü 180 133 64 4 
İstanbul Bakü 180 148 29 9 
İstanbul Bakü 151 134 61 12 

TOPLAM 44 
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12.03.2015/Cuma 
Kalkış Varış Uçak Kapasitesi Binen Yolcu 

Sayısı 
Görüşülen yolcu 
Sayısı 

D.İlişkili Yolcu 
Sayısı 

İstanbul  Bakü 180 108 60 15 
İstanbul Bakü 180 72 37 3 
İstanbul Bakü 180 149 27 6 
İstanbul Bakü 157 113 50 2 

TOPLAM 26 
14.03.2015/Pazar 
Kalkış Varış Uçak Kapasitesi Binen Yolcu 

Sayısı 
Görüşülen yolcu 
Sayısı 

D.İlişkili Yolcu 
Sayısı 

İstanbul  Bakü 180 95 31 3 
İstanbul Bakü 151 76 32 0 
İstanbul Bakü 153 146 16 5 
İstanbul Bakü 151 140 37 4 

TOPLAM 12 
07.04.2015/Salı 
Kalkış Varış Uçak Kapasitesi Binen 

Yolcu 
Sayısı 

Görüşülen yolcu 
Sayısı 

D.İlişkili Yolcu 
Sayısı 

İstanbul  Bakü 156 65 29 2 
İstanbul Bakü 151 78 31 0 
İstanbul Bakü 180 129 36 3 
İstanbul Bakü 151 133 39 1 

TOPLAM 6 
 
26.04.2015/Pazar 
Kalkış Varış Uçak Kapasitesi Binen 

Yolcu 
Sayısı 

Görüşülen yolcu 
Sayısı 

D.İlişkili Yolcu 
Sayısı 

İstanbul  Bakü 180 119 41 3 
İstanbul Bakü 151 135 47 7 
İstanbul Bakü 180 119 32 5 
İstanbul Bakü 157 157 56 2 

TOPLAM  17 
15.05.2015/Cuma 
Kalkış Varış Uçak Kapasitesi Binen 

Yolcu 
Sayısı 

Görüşülen yolcu 
Sayısı 

D.İlişkili Yolcu 
Sayısı 

İstanbul  Bakü 151 69 22 9 
İstanbul Bakü 180 119 17 4 
İstanbul Bakü 180 137 28 5 
İstanbul Bakü 150 125 41 3 

TOPLAM  21 
17.05.2015/Pazar 
Kalkış Varış Uçak Kapasitesi Binen 

Yolcu 
Sayısı 

Görüşülen yolcu 
Sayısı 

D.İlişkili Yolcu 
Sayısı 

İstanbul  Bakü 180 123 32 9 
İstanbul Bakü 151 112 37 6 
İstanbul Bakü 180 171 27 9 
İstanbul Bakü 178 154 52 11 

TOPLAM 35 
 
 
 
 
 



  

Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal Of Tourism And Research 

 

Cilt / Volume: 5 Yıl / Year: 2016 
Sayı / Number: 2  

 

 

63 
 

 

 
Tablo 2. Katılımcı Sayıları ve Diaspora Bileşenleri 
 

Katılımcı Sayısı Miras Akraba 
Ziyareti 

Mülk 
Yatırımı 

12 x x x 

29 x   

19  x  
31   x 

41 x x  

29 x  x 

22  x x 

 
 
 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Orta Asya Türk Devletleri önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Ancak birçok sorun ve 
engelden dolayı turizmin istenilen seviyeye gelememiştir. Özellikle aynı kökene sahip 
olmaları ve atalarının Orta Asya'dan göç etmesine rağmen bölgeye giden Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı yetersizdir. Diğer Orta Asya ülkeleri ile kıyaslandığında 
Kazakistan’dan sonra en çok ziyaret edilen ikinci ülke Azerbaycan’dır (Karaağaçlı 2012). 
Çalışmaya katılan katılımcılarla yapılan görüşmelerin ilk aşamasına göre Türkiye'den bölgeye 
genellikle iş turizmi amacıyla gidildiği sonucu ortaya çıkmıştır.  Görüşmelerden elde edilen 
diğer bulgulara göre, katılımcılar Türkiye’de Azeri kimliklerini kaybetmemişler, Türkiye ve 
Azerbaycan’ı birbirinden farklı kültürler olarak tanımlamamaktadırlar. Diaspora kültürü ve 
turizminin hem Türkiye’de hem Azerbaycan’da daha belirgin bir turizm etkinliğine 
dönüşmesi için büyükelçiliklere ve onlar tarafından düzenlenecek organizasyonlara daha 
büyük bir sorumluluk düşmektedir. Azerbaycan ile turizm-diaspora ilişkilerinin artırılması 
amacı ile aşağıdaki öneriler geliştirilebilir. 
 

• Etnik, diaspora, kültürel miras gibi kavramların dünyada olduğu gibi ülkelerin kendi 
turizm literatüründe tanınması, yaygınlaştırılması 

• İçe kapalı ülke politikalarının ve turistlerin gelişine engel olan mevzuatların 
değiştirilmesi, (Azerbaycan için) 

• Avrupa ve tüm dünyaya yönelik olarak uygulanan turizm politikalarının Orta Asya 
turizmine de öncelik verecek şekilde revize edilmesi.  

• Ülkelerin her birinin, ülkelerine uygun bir turizm destinasyon imajı oluşturması, 
• Ziyaretçi sayısının arttırılması amacıyla diaspora turizminin üzerine yoğunlaşılması 
• Türkiye’de Azeri film ve müzik festivalleri düzenlenmesi, kültürlerarası işbirliği 

platformları oluşturulması. 

Bu çalışmada Türkiye’deki Azerbaycan diasporasının Azerbaycan’ı ziyaretlerinin diaspora 
turizmi kapsamında değerlendirilebileceği ortaya konmuştur. Bu Azerbaycan ve Türkiye 
arasında turizm potansiyeli oluşturabilecek yalnızca bir etmendir. Diğer araştırmacılar bu 
çalışmayı tüm Orta Asya Türk devletlerinde uygulayarak Türk diasporasının turizm 
potansiyelini ortaya koyabilirler.   
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TURİZMDE GÜDÜLENME KURAMLARI KAPSAMINDA SEYAHAT 
ACENTALARININ REKLAM GÖRSELLERİNİN ANALİZİ 

Çağdaş AYDIN1, Ceren AYDIN2 

ÖZET 

Reklamlar, tüketicilerin farklı güdülerine hitap ederek tüketicileri satın alma davranışına iten 
çeşitli imgeler, metaforlar ve anlamlar içerir. Turizm reklamları, turizm alanyazınında yer 
alan çeşitli güdülenme kuramları çerçevesinde hazırlanmaktadır. Bu araştırma, 
göstergebilimin reklam görsellerinde kullanılan turizm güdülerinin işlevini ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Bu araştırmada, çevrimiçi satış yapan seyahat acentanlarının 2015 yılı 
Kurban Bayramı tatili temalı reklam görselleri incelenmiştir. Örnek olay incelemesi 
kapsamında beş farklı seyahat acentasına ait beş reklam görseli üzerinde göstergebilimsel 
çözümleme yapılmıştır. Hazırlanan bu görsellerde, turizmde güdülenme kuramlarının ne 
şekilde kullanıldığı incelenerek yorumlanmıştır. Bu kapsamda görsellerde kullanılan 
güdülerin, birçok farklı imge ve metaforla aktarma amacı taşıdığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Örnek olay, göstergebilim, turizm güdüleri, turizm reklamları, seyahat 
acentaları 

ADVERTISING IMAGES ANALYSIS OF THE TRAVEL AGENCIES IN THE 
CONTEXT OF TOURISM MOTIVATION THEORIES 

ABSTRACT 

Advertisements include various images, metaphors and meanings that led to the consumers to 
purchasing behaviour by appealing to the different motivations of consumers. Tourism ads 
contain various motivation theories which presented in tourism literature. In this research, the 
Festival of Sacrifice 2015 holiday-themed advertisements of the travel agencies, which sell 
holidays online, are examined. In this context, five advertisement images examined by 
semiological analysis. The using ways of tourism motivation theories interpreted in the 
images which designed by agencies. To this end, it can be seen that the motives in the images 
are tried to be transfered by many different images and metaphors.  

Keywords: Case study, semiology, tourism motivations, tourism advertisement, travel 
agencies 

1Arş. Gör. , Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı 2
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı 
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1. GİRİŞ 
İletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, turizm endüstrisinde farklı dağıtım 
kanallarının doğmasına neden olmaktadır (Sarı ve Kozak; 2005: 249). Bu gelişmeler seyahat 
acentalarının fiziksel ortamının dışına çıkarak sanal mecralarda da hizmet vermesini gerekli 
kılmaktadır. Ayrıca, acentalar açısından web tabanlı rezervasyon sistemlerinin kurulması ve 
bu sistemlerin kullanımlarının artması turizm ürünlerinin çok daha fazla tüketiciye ulaşmasını 
sağlamaktadır. Tüketici bakış açısıyla değerlendirildiğinde ise web tabanlı satış yapabilen 
acentalar, tüketicilerin fiyat karşılaştırması yapabilmesi veya tatilini geçirmeyi arzuladığı 
destinasyon hakkında detaylı bilgi edinebilmesi açısından bir çekicilik yaratabilmektedir.  
 
Tüketicilerin satın alma davranışları her ne kadar psikolojik, bireysel ve sosyal süreçlerden 
etkilense de etkili olan bir diğer unsur; işletmelerin uyguladıkları pazarlama iletişimi 
faaliyetleridir. Klasik pazarlama iletişim; araçlarından biri olan reklamı Amerikan Pazarlama 
Birliği ‘’ herhangi bir ürünün, hizmetin ya da düşüncenin bedeli ödenerek ve bedelin kim 
tarafından ödendiği anlaşılacak biçimde yapılan ve kişisel satışın dışında kalan tanıtım 
eylemi’’ olarak tanımlamaktadır (Aktaran Odabaşı ve Oyman, 2002: 98). Ayrıca reklam 
belirlenecek doğru stratejilerle, oluşturulacak yaratıcı ve orijinal fikirlerle birlikte tüketicinin 
satın alma davranışlarında önemli değişiklikler yaratabilmektedir (Kocabaş, Elden ve 
Yurdakul, 1999: 71). Bu bağlamda, web tabanlı satış yapan acentaların, potansiyel turizm 
ürünü tüketicisinin güdülerini harekete geçirmeye ve davranışlarını etkilemeye yönelik 
reklamları web sayfalarında kullandıkları görülmektedir. 
 
Bu çalışmanın amacı, turizm sektöründe dağıtım kanalında yer alan web tabanlı satış yapan 
seyahat acentalarının internet üzerindeki web sayfalarında yer alan ve Kurban Bayramı 
tatiline yönelik olarak oluşturulan reklamların göstergebilim yöntemiyle incelenmesidir. 
Ayrıca, turizm alanyazınında reklam görsellerinin incelenmesinin kısıtlı olması sebebiyle 
araştırmanın turizm alanyazınına katkı yapacağı düşünülmektedir. Bu araştırma kapsamında 
2015 yılının Kurban Bayramında turizm tüketicilerinin satın alma davranışlarını etkilemek 
için hazırlanan reklamlarda tüketiciyi satın almaya ikna edecek sözlü ve görsel unsurlar 
incelenmiştir. 
 

2. TURİZM GÜDÜLENME KURAMLARI VE REKLAM 
Tüketici davranışlarını etkileyen unsurlar kişisel etmenler, toplumsal veya kültürel etmenler 
ve psikolojik etmenlerden oluşmaktadır. Tüketicinin davranışını etkileyen unsurlardan kişisel 
etmenler arasında; bireyin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, mesleği, ekonomik özellikleri ve 
yaşam tarzı yer almaktadır (Polat, 2006; Cömert ve Durmaz, 2006: 354-355). Bireyin kişisel 
özellikleri yanında bir arada yaşamak zorunda olduğu toplum da bireyin davranışlarını 
etkilemektedir. Bu etkiler, bireyin nasıl bir tüketici olacağını ve toplum içinde ne tür tüketim 
davranışlarının kabul edilebilir olacağıyla ilgili olarak etkilenmesine neden olmaktadır (Aslan, 
2013: 10; Ulu, 2007). Araştırmanın da temel unsurlarından biri olan ve tüketici davranışını 
etkileyen psikolojik etmen, tüketicilerin neden satın aldıklarını belirleyen, satın alma 
davranışının ortaya çıkmasını sağlayan ve tüketici için itici güç olan ‘’güdü’’ ekseninde 
ortaya çıkmaktadır (Fodness, 1994). Bu bağlamda turizm ürününü tüketen bireyler için güdü, 
bireyi turistik bir aktiviteye katılmaya iten veya bireyi seyahat etmeye iten nedenler olarak 
tanımlanmaktadır (Andreu vd., 2005: 2).  
 
Turizm alanında bireyin seyahat etme güdülerini anlamaya yönelik çok fazla çalışma yapıldığı 
görülmektedir. Dolayısıyla araştırmacılar tarafından bireyi seyahat etmeye yönelten farklı 
güdüler ortaya çıkarılmıştır. Gray (1970), Sunlust-Wanderlust kuramlarında ortaya atılan, 
turizm hareketine katılan bireyin güzel yerler görme (sunlust) ve yeni yerler görme 
(wanderlust) arzularıyla güdülendiklerini belirtmektedir. Yeni ve farklı şeyler görme arzusu, 
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bireyin yapı itibariyle aşina olduğu şeyleri geride bırakarak farklı kültürleri ve yerleri 
görmeye gereksinim duyan bir yapıya sahip olduğu fikrine dayanmaktadır (Uysal ve Hagan, 
1993: 806). Turizmde güdülenme başlığı altında yapılan bir başka çalışma ise İtme ve Çekme 
Faktörleri kuramını içermektedir (Dann, 1977). Bu kuramı oluşturan Çekme faktörleri, dışsal 
nedenlerle oluşan ve bireyin satın alma davranışını etkileyen faktörlerdir. İtme faktörleri ise 
psikolojik güdüler olarak adlandırabilecek soyut kavramlar olan, kaçış, maceraya atılma, 
rahatlama, sağlıklı olma ve sosyalleşme unsurlarından oluşmaktadır (Dann, 1977). Dann’a 
(1981: 191) göre turistlerin güdüleri, sürekli ikamet edilen yerde gerçekleştirilemeyen 
hayallerin gerçekleştirilmesi yönündeki gereksinimler tarafından da şekillendirilmektedir. 
Turizm alanında kabul görmüş kuramlardan biri de Iso-Ahola (1982) tarafından geliştirilen 
sosyal güdülenme kuramıdır. Bu kurama göre birey, iki temel etken ile turizm davranışını 
oluşturmaktadır. Bunlardan biri, bireyin sosyal yaşamını oluşturan ortamın dışına kaçma 
isteği, diğeri ise bulunduğu ortamdan uzaklaşarak yeni arayışlar peşine düşmek istemesidir 
(Kim, Lee ve Klenosky, 2003). Diğer bir deyişle günlük hayatın karmaşasını arkada bırakarak 
bireysel ve toplumsal çevreden kaçma isteği ve farklı bir çevreye seyahat etmek suretiyle 
bireysel ya da bireyler arası ödüller elde etme isteği, turizm davranışını şekillendirmektedir 
(Özel, 2010: 78). Fodness (1994) tarafından öne sürülen güdülenme kuramında ise turizm 
davranışını ortaya çıkaran beş farklı güdü belirlenmiştir. Bu beş güdü, mevcut bilgi düzeyini 
artırma, ego tatmini, cezadan kaçınma, saygınlık elde etme ve ödüllendirme isteğidir. Bu 
güdülerin, aynı zamanda turistler arasında farklılaşmaya da neden olduğu Fodness’ın (1994) 
araştırması sonucunda belirlenmiştir. 
 
Alanyazında yer alan güdülerin yapılacak olan bir reklam aracılığı ile potansiyel bir turizm 
tüketicisinde, turistik ürünü satın alma davranışı doğurması beklenmektedir. Reklamlarda 
kullanılan bir renk, sözcük veya metafor; tüketicinin satın alma davranışı üzerinde etki 
yaratabilmektedir. Bu etkiden hareketle tüketicinin bilinçli veya bilinçaltındaki düşüncelerini 
etkileyebilecek güçlerin iyi bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Doğru analiz edilerek 
reklamlarda kullanılan bu güçler ürünün ticari başarısından, tasarımına hatta ürünün dağıtım 
sistemlerine kadar birçok unsuru etkilemektedir (Zaltman, 2004: 29). 
 
Tüketici davranışları açısından konuya bakıldığında; reklamlar, tüketicilerin tutumlarında 
değişim yaratılması ve markayla ilgili tüketicilerde olumlu bir algı ve davranış değişikliği 
oluşturulmasında etkilidir. Dolayısıyla, hedef kitlenin kişilik özelliklerini oluşturan ve farklı 
açılardan da değişiklik gösteren psikolojik etmenlerin reklam kampanyasının ilk aşaması olan 
durum analizinde detaylı olarak değerlendirilmesi, doğru ileti ve medya stratejilerinin 
oluşturulması açısından önemlidir (Elden, 2009). Bu açıdan da seyahat acentalarının web 
sayfalarında yer alan reklamların potansiyel tüketicileri satın almaya yönlendirecek öğeler 
içermesi gerekmektedir.  
 

3. GÖSTERGEBİLİM 
Araştırmada reklam görsellerinin çözümlenmesi amacıyla kullanılan ‘’Göstergebilim’’ 
sözcüğünün orijinal karşılığı olan ‘’semiotics’’, Yunanca kökenli bir sözcüktür. Göstergelerin, 
gerçek dünyada oluşturduğu işaretlerin yorumu anlamına gelmektedir (Barthes, 1994: 4). 
Türkçe dilinde ‘’dilbilim’’ sözcüğü örnek alınarak türetilmiş olan ‘’göstergebilim’’, 
göstergeleri inceleyen bilim dalı veya göstergelerin bilimsel incelenmesi olarak 
tanımlanmaktadır (Rifat, 2009). 
 
Çağdaş göstergebilimi üzerine birbirinden bağımsız olarak çalışan üç ana kaynak vardır. 
Bunlar; Charles Pierce, Ferdinand de Saussure ve Doğu Avrupa’daki Biçimcilerdir (Erkman, 
1987: 27). Çağdaş göstergebilimin öncülerinden sayılan Pierce, göstergebilimin bağımsız bir 
bilim dalı olmasını gerçekleştiren kişidir. Pierce’a göre bu bilim dalı tüm bilimsel incelemeler 
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için genel anlamda bir çerçeve çizen kuramdır (Rifat, 1998: 115). Ayrıca Pierce, 
çalışmalarında göstergelerin nesnelerle oluşturduğu ilişkiler üzerine odaklanmıştır. 
Göstergebilim dalını Fransızca kökenli semiyoloji terimiyle adlandıran Saussure ise Pierce’ın 
aksine göstergelerin birbirleriyle olan ilişkisi üzerine odaklanmıştır. Saussure için bir 
gösterge,  ‘’gösteren ve gösterilenden’’ oluşmaktadır. Gösteren, göstergenin algılanan 
imgesini açıklarken, gösterilen ise gösterenin göndermede bulunduğu zihinsel kavramdır 
(Fiske, 2013: 127).  
 
Bu kavramlar kapsamında reklamın anlamı, dil aracılığı ile toplumsal bir etkileşim 
sağlamaktadır; dil ve sembolleştirmeler ise anlamın üretildiği araçlardır (Dağtaş, 2003: 19). 
Özellikle iletişim araştırmalarında reklamın anlamı ve tüketiciye aktarılmak istenen mesaj en 
sık araştırılan konulardandır. Reklam mesajlarının görselleri ise reklamın içerdiği anlamın 
görsel kodlarını ve görselin tasarım sürecini çözümlemek açısından değerlendirilir 
(Güzeloğlu, 2014: 750). Bu kapsamda reklama ilişkin analizlerde görsel ve dilsel öğelere 
odaklanmak için göstergebilimsel çözümlemeler kullanılmaktadır. 
 

4. TURİZM ALANINDA YAPILAN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇALIŞMALAR 
 

Göstergebilim sosyoloji, antropoloji, biyoloji, zooloji ve pazarlama gibi birçok bilim dalı ve 
disiplinde kullanılmaktadır. Ancak göstergebilimsel çalışmalar açısından büyük bir 
potansiyeli olan turizm alanının diğer bilim dallarına kıyasla daha az ele alındığı 
görülmektedir (Echtner, 1999: 52-55). Turizm alanındaki çalışmalara bakıldığında, Uzzell’in 
(1984) deniz turizmi odaklı altı işletmenin tanıtım broşürlerini incelediği bir çalışma vardır. 
Araştırmacılar araştırmaya başlarken, bu broşürlerde yer alan objelerin, pozların veya 
fotoğraflardaki efektlerin turizm deneyimini etkileyebileceğini belirlemişlerdir. Örneğin, 
broşürde yer alan bir şişe şarabın iyi bir hayatı ve günlük hayattaki sınırlamaların ortadan 
kalkmasını temsil ettiğini ifade etmiştir. Ayrıca, görselde yer alan diğer objelerin otantikliği, 
gücü ve estetiği temsil ettiğini vurgulamıştır. Araştırma sonucunda Uzzell (1984) incelediği 
broşürlerin, turizm pazarlamasında yer alan birçok anlam ve tanımla dolu olduğunu tespit 
etmiştir.  
 
Turizmde göstergebilimle ilgili temel modellerden birini oluşturan Echtner (1999), Pierce’ın 
göstergebilimsel üçgenini turizme uyarlamıştır. Turizm pazarlaması kapsamında (Şekil 1) 
‘’nesne’’, turistik destinasyonu; ‘’gösterge’’ turizm reklamlarını ve ‘’yorumlayan’’ ise 
potansiyel turisti tanımlamaktadır. Göstergebilimsel yaklaşım kullanılarak yapılan başka bir 
çalışmada, turist broşürlerindeki metinleri ve fotoğrafları analiz eden Cooper (1994: 144), 
turizm imgelerinin turistik deneyim üzerindeki etkileri üzerine bir çalışma yapmıştır. 
İncelediği broşürlerde macera,  doğada olma isteği, otantiklik, egzotiklik, rahatlama ve 
güvenlik unsurlarının yer aldığına dikkat çekmiştir. Araştırmacı, araştırmanın sonucunda 
turist broşürlerinin turistik davranışları içeren ve eğlenmek rahatlamak, güneşlenmek gibi 
turistik ritüel davranışlar çerçevesinde turistin gerçek dünyayla bağlantı kurmasını sağlayacak 
unsurlar içermesi gerektiğine dikkat çekmiştir.  Bir başka çalışmada ise Hindistan’ın turistik 
bölgelerini tanıtan bir turizm rehberi, bölgedeki turist ile yerel halk ilişkisi üzerinden 
göstergebilimsel analizle değerlendirilmiştir. Bu rehberdeki görsellerde yerel halkın Hint 
kültüründen bağımsız bir şekilde batılı bir söylemle temsil edildiği sonucuna ulaşılmıştır 
(Bhattacharya, 1997: 387). Selwyn (1993: 127) tarafından yapılan bir başka çalışma ise görsel 
reklamlarda yer alan metinlerde ve fotoğraflarda turistik merkezlerin, sahillerin, yerli 
insanların ve yiyeceklerin ne şekilde temsil edildiği üzerinedir. Araştırma sonucunda bu 
unsurların efsanevi temalarla, gizemli yönleriyle, vahşi ve egzotik doğasıyla, sosyalleşmeyle, 
misafirperverlik ve bollukla temsil edildiği belirlenmiştir. Ayrıca araştırmacı,  bütün bu 
temsillerin satış yapabilmenin bir parçası olduğunu vurgulamıştır. Aşan (2014), Türkiye’nin 
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2013 yılında Avrupa pazarında kullandığı bir görseli çözümleyerek, görsellerde Türkiye’nin 
bolluk, konukseverlik, doğallık, bireysellik, farklılık, yenilik, özgürlük, öznellik ve yerellik 
gibi anlamlar içerdiği sonucuna ulaşmıştır. 
 

 
Şekil 1. Pierce’ın Göstergebilim Üçgeninin Turizm Pazarlamasında Kullanımı 
Kaynak: Echtner, 1999: 53. 
 
Alanyazın incelendiğinde göstergebilim kullanılarak yapılan turizm çalışmalarının az sayıda 
olduğu görülmektedir. Ayrıca, çalışmalar incelediğinde çalışmaların bir kısmının Pierce’ın 
nesne-gösterge arasında ilişkileri yansıttığı bir kısmının ise göstergelerin kendileri arasındaki 
ilişkileri yorumlamaya yönelik çalışmalar olduğu göze çarpmaktadır. Bu araştırmaların 
ışığında bu çalışmada reklam görselleri Saussure’ün göstergebilimsel çözümlemesinde yer 
alan gösteren ve gösterilen kapsamında değerlendirilmiştir. 

5. REKLAM MECRASI OLARAK WEB SAYFALARI 
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler, web sayfaları üzerinden pazarlamayı, en hızlı 
gelişen doğrudan pazarlama tekniği durumuna getirmektedir. Ayrıca, bu gelişme reklamcıları, 
potansiyel müşterilerine ulaşmak için kullanılan klasik mecraların dışına çıkarmaktadır. Bu 
durum internetin, yeni pazarlama anlayışı olarak nitelendirilmesine neden olmaktadır 
(Odabaşı ve Oyman, 2002: 325; Güney, 2005: 136). Bu yeni pazarlama anlayışı içinde 
işletmelerin birçoğu üretmiş olduğu ürünlerin pazarlanması, dağıtılması ve reklamlarının 
yapılması için web sayfalarını kullanmaktadır (Herbig ve Hale, 1997: 95).  
 
Dünya genelinde değerlendirildiğinde turizm sektörü içinde yer alan pazar payı yüksek olan 
işletmeler, çevrimiçi (online) ortamda gelişimlerini hızlı bir şekilde sürdürmektedir 
(O’Connor, 1999: 100-109).  Bu gelişimle birlikte işletmeler, web sayfaları üzerinden 
müşterilerini satın alma davranışına yönlendirecek reklamlar hazırlamaktadır. Bu bağlamda 
reklam, göstergebilimin inceleme alanında bulunan simgelerin, ikonların ve kodların talep 
edenleri etkilemek, hedef kitleye ulaşabilmek için kullanıldığı bir alandır. Reklamın temel 
fonksiyonu olan satış yapma eylemi, tüketici açısından belli bir anlamlandırma süreci 
gerektirmektedir. Bu nedenle reklamın, yalnızca satılan ürünün özelliğini yansıtmakla 
kalmayıp, hedef kitle içinde bir anlam ifade etmesi gerekmektedir (Williamson, 2001: 12). 
 
İnternet üzerinden satış yapan seyahat acentalarının web siteleri, sözkonusu olan işletmelerin 
potansiyel müşterileriyle ilk teması kurduğu ve tüketici zihninde işletmeyi kodlayabildiği ilk 
noktadır. Bu nedenle web üzerinden satış yapan bu acentalar web sayfaları üzerinde kullanılan 
tüm reklam ve tanıtımlarda dikkat çekici görseller ve sloganlar tasarlamalıdır. Bu nedenle 
araştırma kapsamında öncelikle tüketicileri satın alma davranışına yöneltebilecek güdüler 

Gösterge
(Turizm Reklamları)

Yorumlayan
(Potansiyel Turist)

Nesne
(Turistik Destinasyon)
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tartışılmıştır. Sonrasında ise alanyazında yer alan bu güdülerin, reklam mesajlarına yansıyıp 
yansımadığı incelenmeye çalışılmıştır.  
 

6. YÖNTEM 

Araştırmada örnek olay yaklaşımı benimsenmiştir. Örnek olay yaklaşımı bir araştırma 
metodundan çok bir araştırma stratejisini kapsamaktadır. Bu geniş araştırma stratejisinde nitel 
ya nitel ya nicel ya da her ikisi birden kullanılabilmektedir (Eisenhardt, 1989). Bu araştırmada 
seyahat acentalarının web sitelerinde yer alan reklamların değerlendirilmesinde göstergebilim 
yöntemi kullanılmıştır. Göstergebilim genel anlamıyla ‘’işaretler ve göstergeler bilimi’’ 
olarak tanımlanır ve göstergebilim yardımıyla insanlar göstergeler üretmekte ve bu 
göstergeleri yorumlamaktadır (Alemdar ve Erdoğan, 2002: 349). Günümüzün iletişim 
araştırmalarında en sık kullanılan yöntem olarak karşımıza çıkan göstergebilimde, her türlü 
iletişim sürecinin bir metin olarak okunması amaçlanmaktadır. Reklam, sinema, web sayfası 
ve gazete birer metin olup, gösteren ve gösterilenden oluşan göstergelerdir (Kozak, 
2014:139). Reklam çözümlemesinde uyulması gereken noktalardan biri, çözümlemesi 
yapılacak olan reklam görselinde bir tek yorumun doğru olmayacağı düşüncesinin kabul 
edilmesidir. Bunun nedeni ise reklam iletilerinde bulunan görsel veya sözlü unsurların çok 
anlamlı özellik taşımasındandır. Çözümlenme aşamasındaki bir diğer nokta ise bu görsele ön 
yargısız yaklaşılması gereğidir (Küçükerdoğan, 2011: 185).  
 
Araştırmanın evrenini internet üzerinden satış yapan acentaların ana sayfalarındaki reklamlar 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, 23.09.2015-28.09.2015 tarihleri arasında kutlanan 
Kurban Bayramı tatili için yapılan reklam iletileri oluşturmaktadır. Bu kapsamda Kurban 
Bayramı tatiline yönelik olarak web sitelerinde reklam görseli bulunduran acentalar, 
araştırmacılar tarafından yargısal olarak seçilmiştir.  
 
Araştırma kapsamında incelenen reklamlar gösterge olarak ele alınarak, reklamlarda yer alan 
görsel ve sözel öğeler gösteren olarak değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamındaki 
reklamların analizi yapılırken bunların turizm alanyazınında yer alan turist güdülerini yansıtıp 
yansıtmadığına odaklanılmıştır. Bu çerçevede araştırmada kullanılan reklam analiz modeli, 
Tablo 1’de verilmiştir.  
 
Tablo 1: Reklam Analiz Modeli 

Gösterge: Reklam görselinin kendisi.  
Gösterenler (Düz Anlam) : Görsel Metin (reklamda yansıtılan tüm görsel öğeler, 
öğelerin yansıtılma şekli), yazılı metin (slogan, logo ve diğer yazılar).  
Gösterilenler (Yan Anlam) : Kaçış, eğlence, rahatlama, gezgin olmak vd.  
Analiz: Teorik çerçeve ve reklam görselleri ile benzerlik gösterecek şekilde 
gösteren ve gösterilen arasındaki ilişkinin yorumlanması 
Kaynak: Yakın, Ay ve Yakın, 2014: 349. 
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7. REKLAM GÖRSELLERİNİN ANALİZİ 
 
7.1. Görsel A 

 
Resim 1. A Acentası  
 
Gösterge: A Acentası Kurban Bayramı reklam görseli  
 
Gösterenler: Bir sahnede bulunan mikrofonun üzerine vuran ışıkların yarattığı ışıltılar, 
mikrofonun ön tarafında bulunan sahne ışıkları, arka planda bulunan bulanıklaştırılmış seyirci 
görseli, ekranın sol üstüne yakın bir alanda sözlü metin. 
 
Gösterilenler: Eğlence miti, müzik, sahnede olma 
 
Analiz: Reklam görselinde, tatil dönemlerinde klasikleşen deniz, kum, güneş üçlüsünden 
ayrılarak Kurban Bayramı tatili için alışılmışın dışında müzik içeren bir tatile gönderme 
yapılmaktadır. Bu husus, mikrofona ışıltılar verilmesiyle de pekiştirilmektedir. Ayrıca reklam 
iletisi, bir assolistin gözünden hazırlanarak tatile çıkan bireye önemli olduğu hissini 
vermektedir. Ayrıca, arka fonda sahneyi ışıklandıran görsellerin ve seyircilerin 
bulanıklaştırılması, asıl dikkati eylemin yapıldığı alana çekebilmektir (Güzeloğlu, 2014: 754). 
İletinin sağından başlayarak koyuya yakın sarı tondan, açık sarı tona daha sonra da mavi tona 
bir geçiş görülmektedir. Sarı renk, sıcağı (İçli ve Çopur, 2008: 30); mavi renk ise soğuğu 
temsil etmektedir (Koca ve Koç, 2008: 185). Bu geçişin mevsimsel dönüşü simgelediği 
düşünülmektedir. Sarı tonun iletide yaz mevsimini nitelediği düşünülürse sarı tondan mavi 
tona geçişin olduğu noktaya mikrofon konularak kış mevsimine geçildiğini, bu tatil 
döneminin de yaz tatili için artık son bir fırsat olduğunu düşündürmektedir. Bu durum, ayrıca 
reklamda kullanılan ‘’Kurban Bayramı’na özel muhteşem programları kaçırmayın!’’ metniyle 
de pekiştirilerek tatile çıkmak isteyenleri tatil satın almaya teşvik etmektedir. 
 

7.2. Görsel B 
 

 
Resim 2. B Acentası 
 
Gösterge: B Acentası Kurban Bayramı reklam görseli  
 
Gösterenler: Üzerinde çapa olan teneke bir kova içinde gemi dümeni tutan gemi kaptanı 
rolüne büründürülmüş bir çocuk, sırtındaki çantası ve kafasındaki şapkasıyla gezgin rolünde 
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bir çocuk, yerlerde rulo haline getirilmiş haritalar, arkada içi doldurulmaya çalışılan bir valiz, 
camın önünde deniz kabukları, ekranın solunda sözlü metin 
 
Gösterilenler: Güven, keşfetme miti, kaçış miti, mutlu çocuklar miti 
 
Analiz: Teneke kovanın üzerine çapa figürü konularak ve bu kovaya bir de dümen monte 
edilerek kovaya gemi figürü verildiği görülmektedir. Bu durum çocuklar için bir oyun 
durumuna getirilmiştir. Bir çocuk geminin kaptanını diğer çocuk ise gemide bulunan 
maceraperest bir gezgini canlandırmaktadır. Ayrıca, reklam iletisinde gemi kaptanı 
kullanılarak güven duygusu yaratılmak istenmektedir (Lützhöft ve Bruno, 2009). Kaptanın 
arkasında yer alan çocuğun hasır şapkasının ve sırt çantasına bağlı bir şekilde görünen dağcı 
yatağının, potansiyel turistlerin gezme, görme ve keşfetme duyularına hitap etmek üzere 
tasarlandığını düşündürmektedir. Bu durum ayrıca, yerlere saçılmış rulo halindeki haritalarla 
pekiştirilmektedir. Ek olarak, reklam görselinde çocukların kullanılması, turizm ürününü satın 
alan ebeveynlerin kararında çocukların etkili olduğunun (Assael, 1995; Ryan, 1992; 
Aymankuy ve Ceylan, 2013) bir vurgusudur. Duvarın kenarında ağzı açık valiz içine 
gelişigüzel bir şekilde atılmış parçalar ise tatile çıkmak için aceleci olunması durumuna 
gönderme yapmaktadır. Valizin hemen üzerinde camın önünde bulunan deniz kabuklarıyla 
birlikte, gemi ve kaptan figürü deniz kenarında geçirilebilecek bir tatilin çağrışımında 
bulunmaktadır. İletinin ana rengi olan beyaz, sadeliği ve doğruluğu temsil ettiğinden, 
reklamın inandırıcılığına katkı sağlamaktadır (Uçar, 2004: 48). Reklamda kullanılan ‘’Kurban 
Bayramı tatiline özel otel fırsatları’’ sloganıyla bu fırsatların yalnızca Kurban Bayramı için 
geçerli olduğu eğer bu fırsatlar şimdi değerlendirilmezse bir daha böyle bir fırsatın 
yakalanamayacağı mesajı iletilmektedir. Ayrıca, reklam görselinde sayısal ifadelerin büyük 
puntoda yazılmasıyla turizm ürünü tüketicisinin maddi anlamda da olumlu fırsatlar 
yakalayabileceğine değinilmektedir. 
 

7.3. Görsel C 
 

 
 
Resim 3. C Acentası 
 
Gösterge: C Acentası Kurban Bayramı reklam görseli  
 
Gösterenler: Turkuaz renge sahip bir deniz, beyaz kumlardan oluşan bir sahil, iki çocuktan 
oluşan dört kişilik bir çekirdek aile, az bulutlu bir gökyüzü, ön plana çıkartılmış bir sepet ve 
sepet içindeki indirim oranları, reklam görselinin üst-orta kısmında sözlü metin 
 
Gösterilenler: Mutlu aile miti, Plaj keyfi,  
 
Analiz: Görselde kullanılan iki çocuk, kadın ve erkek çekirdek aile yapısını temsil 
etmektedir. Ayrıca, kız çocuğunun elini babasının boynuna dolaması, geleneksel Türk aile 
yapısı içindeki ataerkil özelliğe işaret etmektedir (Parsa, 2014: 103). Buna ek olarak, turizm 
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ürününü satın alma karar sürecinde kritik role sahip olan baba figürüne, çocuğu tarafından 
sarılmış olan el tatili, satın olacak olan kişi baba ise bu kişide olumlu duyguları pekiştirmek 
amacıyla kullanıldığı düşünülmektedir.  Öte yandan aile bireylerinin mavi tonlarında kıyafet 
tercihlerinde bulunmaları ise aile bağlarının kuvvetli olduğu mesajını iletmektedir. Çünkü 
mavi renk, serinlik, sakinlik, sağlık, sadakat ve güveni temsil etmektedir (Madden, Hewett ve 
Roth, 2000: 90). Ailenin tüm bireylerinin sahilde otururken resmedilmesi ise ailenin tüm 
fertlerinin sürekli yaşanan yer dışına çıkıp farklı bir deneyim elde etmesini pekiştirici bir 
özellik taşımaktadır. Sahilde bulunan kumların görselde beyaz renkte kullanılması sadeliği, 
temizliği, saflığı ve barışçıl olma ifadelerinin yansıması ve ışık, bilgi ve aydınlık gibi olumlu 
değerleri de nitelendirdiği için kullanıldığı düşünülmektedir (Uçar, 2004: 48; İçli ve Çopur, 
2008: 27). Ailenin yüzünün dönük olduğu denizin, beyaz renkten turkuaz renge, hatta koyu 
yeşile doğru bir renk dönüşümü içinde olması, bakılan ufuk çizgisinin daha uzak olarak 
algılanmasını sağlamaktadır. Ayrıca ufuk çizgisinin görselin alt kısımlarında 
konumlandırılması gökyüzü görüntüsünün daha açık hale getirilmesi amacını taşımaktadır 
(MEGEP, 2007: 17). Aydınlık ve az bulutlu olarak aktarılan gökyüzü dinlenme, rahatlama ve 
olumlu duyguları harekete geçirmektedir. Görselde ön plana çıkarılmak istenen hasır sepet, 
hem şirketin adına bir gönderme yapmaktadır hem de hasır olması nedeniyle yaz mevsimini 
hatırlatıcı bir unsur olarak yer almaktadır. Ayrıca sepet içinden dökülen sayısal ifadeler, tatil 
tercihlerinde birden fazla kampanya veya fırsatın olduğuna işaret etmektedir. Metnin üst-orta 
kısmında yer alan ‘’Bayramda Bi’Sepet Dolusu İndirim!’’ sloganı ise bir kez daha acentanın 
ismine vurgu yaparak acenta isminin akılda kalıcı olmasını pekiştirmeye ve tüm bireylerin 
kendine göre bir avantajlı bir tercihte bulunabileceğini belirtmektedir. 
 

7.4. Görsel D 
 

 
 
Resim 4. D Acentası 
 
Gösterge: D Acentası Kurban Bayramı reklam görseli  
 
Gösterenler: Bulutlu bir gökyüzü, açık kahverengi kumlardan oluşan bir sahil, sahilden 
denize doğru uzanan bir palmiye, kafasında hasır bir şapka bulunan ve sahilde 
konumlandırılmış bir koyun, reklam görselinin sol tarafından başlayan ve orta kısma kadar bir 
alanda yer alan sözlü metin 
 
Gösterilenler: Tatil, Palmiyenin denize uzandığı sahil miti 
 
Analiz: Görsel, sahilde bulunan koyun figürüyle Kurban Bayramı tatiline vurgu yapmaktadır. 
Ayrıca bu figüre çizgi karakter olarak yer verilmesi, tatil olgusunu hem daha eğlenceli hem de 
çocuklar için daha çekici hale getirmektedir. Bunlara ek olarak, figürün yüzüne gülen bir ifade 
verilerek mutlu geçirilebilecek bir tatil duygusu pekiştirilmektedir. Plajlarda en çok kullanılan 
ürünlerden biri olan hasır şapkaya figürün kafasında yer verilerek, bireyin yaz tatiliyle ilgili 
geçmiş deneyimlerinin canlanmasına çalışılmaktadır. Genellikle sahil bölgelerinde yetişen ve 
batılı kültüründe cenneti simgeleyen objelerden biri olan palmiye ağacı ise ayrı bir çekim 
unsuru olarak kullanılmaktadır (Waitt, 1997: 54). Üst fonda yer alan pamuk gibi uzanan 
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beyaz bulutlarla vaat edilen; huzurlu, rahat ve dinlendirici bir tatil dönemidir. Görselin sol 
kısmında bulunan ‘’Kurban Bayramı’nda Tatil Keyfi’’ ve ‘’Bayram’a Özel %30’a Varan 
İndirimler’’ vurguları, bireyler açısından kaçırılmaması gereken, yalnızca bayram vesilesiyle 
sunulan fırsatlar olduğunu belirtmektedir. İşletmelerin kampanyalarında öne çıkmak için 
kullandığı kırmızı renk, genellikle sıcak satışı sağlamaktadır (Tayfur, 2008: 121). Bu durum 
metinlerin kırmızı renkle yazılmasıyla dikkatin bu bölgede yoğunlaşmasını pekiştirmektedir.  
 

7.5. Görsel E 

 
 
Resim 5. E Acentası 
 
Gösterge: E Acentası Kurban Bayramı reklam görseli  
 
Gösterenler: Yarım ada şeklinde, açık renk kumlara sahip bir plaj, denize giren ve 
güneşlenen insanlar, plajda bulunan ağaçlar, koyun figürü, dört adet farklı destinasyonlara ait 
resim, görselin sağ alt kısmında yer alan sözlü metin. 
 
Gösterilenler: Dinlenme, rahatlama, seçenek bolluğu. 
 
Analiz: Arka fonda kullanılan gerçek bir resim ile reklam görseline doğallık, inandırıcılık ve 
sadelik kazandırılmaktadır. Ayrıca resimde insanların yer alması, turistik ürün satın alma 
sürecindeki bireyin, sahildeki insanlarla empati yapabilmesine olanak sağlamakta ve bireyi 
bulunduğu yer dışına çıkmaya itmektedir. Bu duruma ek olarak, görselde ağaçların 
bulunması, insanlara doğayla iç içe olma duygusunu ve yeşil rengin insana verdiği güvene, 
huzura ve yeniden doğuşa işaret etmektedir (Caivano, 1998: 399-400; Kress ve Leeuwen, 
2002). Görselde yer alan koyun figürü Kurban Bayramı tatilini simgelemektedir. Ayrıca, 
koyun figürünün görselde bir kaşının havada bir kaşının aşağıda olması ve figürün yüzündeki 
gülümseme, tüm seçenekleri bilen ve değerlendiren ‘’pazar kurdunun’’ temsili olarak 
düşünülmektedir. Pazar kurdu, birçok farklı ürün hakkında bilgisi olan ve bu bilgileri 
başkasıyla paylaşan olarak nitelendirildiğinden, acenta koyun figüründeki gülümsemeyle 
kendini paylaşımcı olarak göstermeye çalışmaktadır (Goodey ve East, 2008: 265). Bu durum, 
koyun figürünün altındaki dört adet resimle pekiştirmeye çalışılmıştır. Reklam görselinin sağ 
alt kısmında yer alan ‘’Kurban Bayramı Tatil Fırsatları’’ sözel vurgusunda, ‘’Tatil 
Fırsatları’’ sözcükleri daha büyük puntoda verilerek fırsatların değerlendirilmesi gerektiği 
betimlenmeye çalışılmıştır. 
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8. SONUÇ 
 

Çağdaş dünya, görme duyusunun, konuşmaktan ve sözcüklerden önce geldiğini düşünen ve 
daha çok görselliğe dayanan kültürel bir yaklaşım izlemektedir (Berger, 2014: 7; Parsa, 2007: 
8). Bu kapsamda düşünüldüğünde bireyler, iletişim araçları tarafından yoğun bir şekilde 
görsel unsurlarla karşı karşıya kalmaktadır. Örneğin, büyük bir yapı içindeki bireyin, istediği 
kata veya odaya gidebilmesi için yön işaretlerini takip etmesi gerekmektedir. Bu yön 
işaretleri, reklamda satılmak istenen ürünün satın alınmasına giden güzergâhı göstermesi ve 
tüketicinin bilişsel ve duygusal dünyasını etkilemesi için kullanılmaktadır. 
 
Bu araştırma kapsamında, seyahat acentalarının 2015 yılı Kurban Bayramı tatil dönemine 
yönelik olarak potansiyel turistler için hazırladıkları görsellerde, bireyi turizm hareketine 
katılmaya iten güdülerin nasıl kullanıldığı incelenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda yargısal 
olarak seçilen beş reklam görseli değerlendirilmiştir. İncelenen reklamlar arasında yer alan A 
acentasının reklam görselinde bir konser alanı tasvir edilerek, kişinin bulunduğu yer dışına 
çıkma, sosyalleşme, saygınlık elde etme ve ego tatmini gibi güdülere yer verildiği 
görülmektedir. B acentasının hazırladığı reklam görselinde ise gemi ve kaptan teması 
kullanılarak, bireyin bulunduğu ortamdan uzaklaşarak yeni arayışlar peşine düşme, keşfetme, 
kaçış, yeni yerler görme ve maceraya atılma güdülerine hitap edilmektedir. C acentasının 
görselinde ise aile teması işlenerek, rahatlama, dinlenme, sürekli yaşanılan yer dışına çıkma, 
sağlıklı olma ve kendini ödüllendirme güdülerinin ön planda olduğu söylenebilmektedir. D 
acentasının web sayfasında yer verdiği görselinde, dinlenme, rahatlama ve sürekli yaşanılan 
yer dışına çıkma güdülerini kullanıldığı görülmektedir. E acentasının reklam görseli ise 
bulunduğu ortamdan uzaklaşarak yeni arayışlar peşine düşme, mevcut bilgi düzeyini artırma, 
rahatlama, dinlenme, kaçış ve yeni yerler görme güdülerine hitap etmektedir. 
 
Araştırma kapsamında incelenen reklam görsellerinde, turizm alanyazınında yer alan turistik 
güdülenme kuramları (Gray, 1970; Dann, 1977; Iso-Ahola, 1982; Kim, Lee ve Klenosky, 
2003; Fodness, 1994) kapsamında ortaya atılan güdülerin kullanıldığı görülmektedir. Bu 
araştırma kapsamında incelenen acenta reklamlarının yalnızca satış amaçlı olmayıp aynı 
zamanda tüketicileri bilişsel ve duygusal anlamda etkileyecek şekilde hazırlandığı 
görülebilmektedir.  
 
Reklam görselleri kapsamında bireyin tatil tercihleri değerlendirildiğinde alınan kararın 
bireyin hem kendisini hem de ailesini etkileyebileceği düşünülebilir. Bu kapsamda tatili satın 
alan bireyin karşılaşmayı arzu ettiği birçok pratiğin reklam görselleri içinde yer alması 
gerekmektedir. Bu kapsamda yaz mevsiminin bitişine denk gelen Kurban Bayramı tatiline 
yönelik olarak hazırlanan görsellerin bireyin tercihlerini şekillendirmesi açısından önemli 
işlevleri vardır. Bu kapsamda yaz döneminin bitişiyle kesişen bu tatil döneminin insanların 
"aileyle birlikte dinlence’’, ‘’eğlence’’ ekseninde şekillendiği vurgulanabilir. Bu durum 
acentaların Kurban Bayramı tatil süreci için hedef pazar olarak aileleri ve dinlenme-eğlence 
ihtiyacı duyan bireyleri seçtiğini göstermektedir. 
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