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DESTİNASYON ÇEKİCİLİK UNSURU OLARAK GASTRONOMİ 
TURİZMİ: KASTAMONU ÖRNEĞİ 

Aydoğan AYDOĞDU1, Senem DUMAN2 

ÖZET 

Turizmin sağlamış olduğu ekonomik kazanımlar tüm dünya ülkelerinin yüz yüze oldukları 
yapısal sorunların aşılmasında bir çıkış noktası olarak görülmektedir. Bu nedenle ülkeler her 
yıl bir milyarın üzerinde bireyin katıldığı denizaşırı turizm pazarından en büyük payı alma 
konusunda çetin bir rekabetle karşı karşıyadırlar. Bu rekabetten başat çıkabilmek için hemen 
her gün yeni bir turizm çeşidi tüketicilerin beğenisine sunulmakta ve avantaj elde edilmeye 
çalışılmaktadır. Son yıllarda adına Gastronomi Turizmi denilen bir çeşit öne çıkmıştır. 
Günümüzde gastronomi, sadece yemek yeme sanatı olmayıp bir bilim haline dönüşmüştür.  
Ziyaret edilen bölgenin yerel yemeklerinin hazırlanması, pişirilmesi, sunulması sonucu oluşan 
gastronomi, turizm çeşitleri arasında yerini bulmaktadır. Türk Mutfağı dünya ölçeğinde en iyi 
üçüncü mutfak olarak bilinmektedir. Ayrıca bu turizm çeşidinde yerel yiyeceklerin rekabet 
avantajı sağlamada çok büyük bir önem taşıdığı görülmektedir. Çalışmanın amacı, 
Gastronomi Turizmi’nin Kastamonu için çekicilik unsuru olarak kullanılabilirliğini tespit 
etmektir. Araştırmada kolayda örneklem yönteminin yanı sıra yargısal ve gönüllü 
örneklemenin birlikte uygulandığı çok düzeyli örnekleme ile Kastamonu kent merkezinde 
yöresel yemek sunan yiyecek-içecek işletmeleri konuklarından 20 kişilik bir çalışma grubu 
oluşturulmuştur. Yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla yüz yüze görüşmelerle veriler 
toplanmıştır. Elde edilen veriler betimleyici içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma 
bulguları Kastamonu Yöresel Yemekleri’nin il için bir çekim gücü oluşturduğu sonucunu 
vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Destinasyon Çekiciliği, Gastronomi Turizmi, Kastamonu. 

GASTRONOMY TOURISM AS A ELEMENT OF DESTINATION 
ATTRACTION: AN EXAMPLE OF KASTAMONU 

ABSTRACT 

Economic gains provided by tourism are seen as a starting point to overcome structural 
problems that all countries have faced. Therefore, countries have come face to face with a 

1 Yrd. Doç. Dr. , Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Turizm İşletmeciliği Bölümü , 
aydoganaydogdu@yandex.com 
2Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği, 
 senemdmn66@gmail.com 
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hard competition about getting the biggest share from oversea tourism market that over one 
billion people attend each year. Almost each day, a new type of tourism has been offered to 
consumers and trying to get advantages for being dominant in that competition. Recently, 
gastronomic tourism has started to come into prominence. Gastronomy is not only an eating 
art, but it is also a science today. Thus, gastronomy that includes preparing, cooking and 
presenting of local dishes of visited region takes position among the types of tourism. Turkish 
cuisine is known as third best cuisine worldwide. Also, in this tourism type, local dishes are 
essential to get advantage on the competition. The aim of this study is to understand if 
gastronomy tourism can be used as an attractiveness element for Kastamonu. In this study, 
multilevel sampling that in which judicial and volunteer samplings are used together was 
applied as well as easysample method. Thus, aresearch group of 20 peoplethat contained 
guests of catering businesses which offered local dishes in the center of Kastamonu was 
formed. Datas were collected face to face by using structured interview forms. Datas were 
analyzed by descriptive content analysis. The results showed that the local dishes of 
Kastamonu had attractiveness. 

Key Words: DestinationAttractiveness, Gastronomy Tourism, Kastamonu. 

1. GİRİŞ

Günümüz dünyasında hizmetler sektörünün toplam üretim içindeki payı günden güne 
artmaktadır. Hizmetler sektörü içerisinde yer alan turizm, sistemsel yapısıyla (Roney 2011; 
Hall & Page 2010; Leiper 2000; Olalı 1990)  yaratmış olduğu ekonomik büyüklükler 
açısından binyılımızın en önemli olgusu olarak görülmektedir (Hong 2014; Aydoğdu 2011, 
2012; Usta 2005). Nitekim Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (United Nations World 
Tourism Organization [UNWTO]) verilerine göre 2015 yılı sonu itibarıyla uluslararası 
seyahat etkinliklerine katılan bireylerin sayısı 1 milyar 184 milyon kişiye, turizmden elde 
edilen doğrudan gelirler ise 1 trilyon 400 milyar Amerika Dolarına ulaşmıştır (UNWTO 
2016). Bu nedenle turizm, yaratmış olduğu ekonomik etkilerin yanı sıra yol açmış olduğu 
sosyal, kültürel, çevresel ve politik etkiler bakımından çağdaş toplum insanının önemli boş 
zaman etkinliklerinden biri, hatta başlıcası olarak görülmektedir (Çağlı 2012; Tuna 2007; 
Cohen 1972).  

Turizm, sağlamış olduğu ekonomik etkiler bakımından günümüzde yalnızca gelişmemiş ve 
gelişmekte olan ülkeler için değil, aynı zamanda gelişmiş ülkeler açısından da ilgi odağı 
haline gelmiş bulunmaktadır (Aydoğdu, Çitoğlu-Sağlam ve Bayraktar 2016; Gunn & Var 
2002). Bu ilginin özünde turizm etkinliklerinin yol açtığı parasal ve gerçek (reel) etkilerin 
yatmakta olduğu ifade edilebilir. Çok yalın olarak ödemeler dengesi açıklarını giderecek 
dövizleri kazandırması, insandan insana yapılan bir etkinlik olması nedeniyle makineleşmeye 
ve otomasyona uygun olmayan yapısının bir sonucu eğitimli eğitimsiz milyonlarca kişiye iş 
olanağı sağlaması, turizmde harcanabilir gelirlerin kullanılmasının zorunlu olması, alt ve üst 
yapıya olan olumlu etkileri, bölgesel gelişmişlik farklarını giderici etkileri (Roney 2011; 
Diamond 1977; Williams& Shaw 1991;Olalı ve Timur 1988) olarak açılabilecek olan bu 
etkiler turizme diğer endüstri sektörlerinden farklı bir nitelik kazandırmakta ve tüm devletler 
için ilgi odağı haline gelmektedir. 
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Turizm etkinliklerinin sağlamış olduğu bu kazanımlar her yıl denizaşırı seyahat eden bir 
milyarı aşkın bireyi çekebilmek için ülkeler arasında çok çetin bir rekabetin doğmasına da yol 
açmıştır (Serçek ve Hassan 2016; Kozak 2002). Turizmde günden güne çetinleşen ülkelerarası 
rekabete son yıllarda metropol şehirler, hatta küçük yerleşkeler de katılmaya başlamıştır 
(Aydoğdu vd. 2016; Yoldaş ve Dal 2015; Cleave2014; Zhang & Zhao 2009). 

Turizm pastasından pay alma yarışı beraberinde yeni arayışlar da getirmektedir. Bu 
arayışların başında yeni destinasyonların ve ürünlerin ortaya çıkması olgusu gelmektedir 
(Çağlı 2013; Bahar ve Kozak 2012). Gastronomi Turizmi bu arayışlar içerisinde öne çıkan en 
önemli seçeneklerden birisidir (Güzel-Şahin ve Ünver 2015; Kazancı-Başaran ve Can 2015; 
Chaney & Ryan 2012; Horng& Tsai 2010). Nitekim Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği 
[TÜRSAB] Gastronomi Raporu (2015)’e göre 2014 yılı sonu itibarıyla uluslararası seyahat 
eden bir milyarı aşkın turistin %88.2’si destinasyon tercihlerinde gastronominin önemli 
olduğunu belirtmişlerdir (TÜRSAB 2015). Bu öneme koşut dünyada turizm tanıtılırken 
mutfak kültürleri ön plana çıkmaktadır (Hoşcan, Genç ve Şengül 2016). Yeme-içme 
faaliyetinin bilime ve sanata dönüştürülme çabası olarak adlandırılan gastronomi (Öney 2016; 
Çalışkan 2013) artık turizm sektörüyle birlikte ele alınıp ülkelerin ve bölgelerin tanıtılmasında 
önemli bir unsur olarak yerini almaya başlamıştır (Aydın 2015; Sarıışık ve Özbay 2015; 
Bucak ve Aracı 2013). 
Kısaca Gastronomi Turizmi olarak adlandırılabilecek olan bu türün özellikle yerele özgü 
yemeklerin sunulduğu destinasyonlar için daha güçlü bir cazibe yarattığı ve rekabet avantajı 
sağladığı hususunda da geniş bir uzlaşı vardır (Şengül ve Türkay 2016; Çalışkan 2013; Mak, 
Lumbers & Eves 2012; Haven-Tang & Jones 2006; Morgan, Marsden, & Murdoch 2006).  

Zira yöreye özgü ürünlerin tadılması, bu yörelerin farklılıklarının ortaya çıkarılması ve bu 
ürünlerin de bazı ziyaretçiler için ülke, bölge ve/ya turistik varış noktasının tercihinde önemli 
rol oynaması, destinasyonların tanıtılması açısından önemsenmektedir (Aydoğdu vd. 2016; 
Cömert ve Durlu-Özkaya 2014). 
Kastamonu Karadeniz’in kuzeybatısında yer alan şirin bir ilimizdir. Kastamonu kalkınmada 
öncelikli iller arasında olmasına rağmen sürecin henüz başındadır. Kara ulaşımının 
yetersizliği, İnebolu Limanı’nın gümrüğe sahip gelişmiş bir limana dönüştürülememesi, 
demiryolu ulaşımının olmaması ve coğrafi yapının elverişsiz oluşu gibi etmenler 
Kastamonu’nun gelişimini engellemiştir (Aydoğdu, Pamukçu ve Yaşarsoy 2015; Elmas 
2012). Bu nedenlerle Kastamonu Osmanlı İmparatorluğu döneminde Üçüncü Büyük Vilayet 
olduğu günlerdeki görkemli ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve politik geçmişini arayan 
bir durumdadır. Zira cumhuriyetin ilanı ile çok göç vermiş, bu nedenle de hem girişimci hem 
de üretken nüfusunu büyük kentlere kaptırmıştır (Arslan 2016; İbret 2010). Geliş(e)memişlik 
ve buna bağlı işsizlik nedeniyle Kastamonu göç veren illerin başında yer almıştır. Girişimci 
ve üretken nüfusunu yitiren Kastamonu, Türkiye İstatistik Enstitüsü Kurumu [TUİK] 2014 
verilerine göre Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi [SEGE]’nde 47. sırada yer 
bulabilmektedir (Aksoy, 2016: 208). Bu veri, Kastamonu’nun özellikle sosyo-ekonomik 
açıdan geride kaldığı yönündeki yargıyı doğrulamaktadır. Bu gerçekliğe karşın son yıllarda 
Kastamonu’da sosyo-ekonomik olduğu kadar kültürel, politik ve çevresel anlamda da geri 
kalmışlığı turizm ile aşma konusunda büyük bir kamuoyu ve uzlaşı oluşmuş bulunmaktadır 
(Arslan 2015; Aydoğdu vd. 2015; Babaş 2014). Nitekim Kastamonu, son yıllarda adı Kültür 
Turizmi ile anılan varış noktalarından biridir. Kastamonu’yu rakiplerinden ayıran en önemli 
niteliklerinden bir tanesi ise yöresel lezzetleridir. Günümüzde henüz kitlesel bir harekete 
dönüşmemiş olan turizm talebinin ilerleyen yıllarda Kastamonu’yu marka bir varış noktasına  
(destinasyona) dönüştürmesi ildeki tüm paydaşlarca hedeflenen bir amaçtır. Bu ilginin 
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Kastamonu’da yöresel yemek sunan yeme-içme işletmelerine yönelik olarak da büyük bir 
talep patlaması yaratması olasıdır. Öyle ki son yıllarda kent politik, sosyo-kültürel ve 
ekonomik yaşamına yön veren Valilik, Belediye Başkanlığı ve diğer STK önderlerinin 
üzerinde uzlaştığı konuların başında Kastamonu’nun kurtuluşunun turizmde olduğu hususu 
gelmektedir (Aydoğdu vd. 2015: 358-359). 
Anlatılanlar ışığında araştırmanın amacı Kastamonu kent merkezinde etkinlik gösteren 
yiyecek-içecek işletmelerinin sunmuş oldukları yöresel lezzetlerin Kastamonu tanıtımında ve 
kente yönelik talepte çekicilik unsuru olarak kullanılıp kullanılamayacağının tespit 
edilmesidir. Bu bağlamda araştırmada aşağıdaki soruların yanıtları aranmıştır: 

• Kastamonu’yu ziyaret eden yerli turistlerin ziyaret öncesi Kastamonu Yöresel
Yemekleri hakkında bilgi düzeyleri nedir?

• Kastamonu’yu ziyaret eden turistlerin Kastamonu Yöresel Yemekleri’nin
restoranlarda ne ölçüde sunulduğu hususundaki düşünceleri nedir?

• Kastamonu’ya ziyaret eden yerli turistler yeme-içme gereksinimleri için Yöresel
Yemek Sunan İşletmeleri ne ölçüde tercih etmektedirler?

• Kastamonu’nun sahip olduğu Mutfak Kültürü il için bir tanıtım aracı olarak
düşünülebilir mi?

• Sahip olunan Yemek Kültürü Kastamonu için çekicilik unsuru olarak görülebilir mi?

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ

Bu bölümde öncelikle destinasyon kavramına ve bir destinasyon olarak Kastamonu’nun 
durumuna yer verilmiştir. Daha sonra Gastronomi Turizmi ve bu tür içerisinde yer alan 
Yöresel Yemeklerin destinasyon talebinde oynamış olduğu önem ve role ilişkin yapılmış olan 
araştırmalardan önemli olanlar incelenmiştir.  

2.1. Destinasyon Kavramı ve Bir Destinasyon Olarak Kastamonu 

Destinasyon kavramı turizm yazınında önemli bir yere ve öneme sahiptir. Zira turizm ile 
ilişkilendirilebilecek tüm etkinlikler destinasyon denilen yerde gerçekleşmektedir (Kocaman 
2012). Turizm bölgeleri olarak da tanımlanan destinasyonlar turizm ürünlerinin bir karışımı 
niteliğinde olup, konuklara bütünleşik bir deneyim sunarlar. Temel olarak turistik ürünün de 
ayrılmaz bir parçası olan destinasyonlar turizm denen olguda en önemli bileşen olarak 
ziyaretçilerin istatistiklere turist olarak geçtikleri yerlerdir (Kozak, Kozak ve Kozak 2012). 

“Turizm Bölgesi”, “destinasyon”, “turistik hedef bölge”, “turistik varış noktası”, “turistik 
çekim bölgesi” olarak farklı biçimlerde ancak aynı anlama gelecek sözcüklerle ifade edilen bu 
bölge ya da bölgeler turisti kendi yaşadığı yer dışına seyahate güdüleyen, çeken ve 
nihayetinde seyahatinin “hedef varış yeri” niteliğinde olan yer(ler)dir (Türkay 2014). 

Destinasyonlar ülke, ada veya şehir gibi iyi tanımlanmış bir coğrafi bölge olarak kabul 
edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında destinasyon tanımlamalarının hemen hepsinin bir 
coğrafi alanla karakterize edildiği görülmektedir (Türkay 2014; Özdemir 2008). Bununla 
beraber destinasyon, artan bir şekilde; tüketicilerin seyahat güzergahlarına, kültürel 
geçmişlerine, ziyaret amaçlarına, eğitim seviyelerine ve geçmiş tecrübelerine göre öznel 
olarak yorumlanabilen, algısal bir kavram olarak da görülebilmektedir (Buhalis 2000: 97). Bu 
bakış açısıyla destinasyon “çeşitli ürün ve hizmetleri sunan, çok sayıda ortak üretim 
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aktörünün etkinlik gösterdiği karmaşık bir ağ“ (Haugland vd. 2011) olarak da 
tanımlanabilmektedir.  

Tarihi ve doğal güzellikler, bitki ve hayvan varlığı, sosyo-kültürel yapı, kentsel mimari doku, 
konaklama ve ulaştırma olanakları, dini ya da etnik yapı, yerel halkın yaşam tarzı ve folklorik 
değerler vb. ögeler turistlerin tatil satın alma karar sürecinde ve destinasyon seçiminde etkili 
olabilmektedir (Demir 2010: 1042). Bu açıdan bakıldığında Kastamonu’nun Batı Karadeniz 
coğrafyasında eşsiz ormanları ve zengin kültürel mirasıyla yeterince keşfedilmemiş bir turizm 
potansiyeline sahip olduğu hususunda geniş bir uzlaşı vardır (İbret, Aydınözü ve Uğurlu 
2015; Avcı ve Şahin 2014; Aydoğdu 2012; Gürbüz 2010, Ciliv 2008). Nitekim 
Kastamonu’nun geleneğin gölgesinde binlerce yıllık tarihe yaslanmış, Anadolu coğrafyasında 
zümrüt yeşili Ilgaz ve Küre Dağları arasında yitik bir hazine gibi durmakta olduğu (Küçük 
2010: 6) ifade edilmektedir.  

İlgili yazında Kastamonu’nun bireyleri turizme yönelten arz yönlü veriler açısından çok 
zengin olduğu vurgulanmaktadır. Kastamonu’da yapılabilecek turizm çeşitleri sıralandığında 
hemen hemen her türden turizme elverişli olduğu görülmektedir. Kastamonu’nun sahip 
olduğu eşsiz coğrafyası nedeniyle özellikle doğaya yönelik turizm çeşitlerinde çok geniş bir 
yelpazenin var olduğu görülmektedir. Kastamonu’nun turizm çeşitliliği şekil 1’de verilmiştir. 

Şekil 1: Kastamonu Turizm Çeşitliliği Haritası 

Kaynak: Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı, Sinop İlleri) Bölge Planı 2011–2013, s. 99. 
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Kastamonu’nun sahip olduğu doğal zenginliklerin oluşturması olası turizm çeşitleri ise Tablo. 
1’de verilmiştir.  
Tablo 1: Kastamonu’nun Doğal Zenginlikleri ve Turizm Potansiyeli 

DO
ĞA

L 
ZE

NG
İN

Lİ
KL

ER
 

DAĞLAR 
Küre Dağları, Ilgaz Dağları, Hasan Dağı, Kar Yatağı 
Dağı, Ballıdağ, Bacak Dağı, Aylı Dağı, Köklüce Dağı, 
Dikmen Dağı 

Turizm Potansiyeli 
Yayla Turizmi, Dağ Yürüyüşü, Foto Safari, 
Kamp-Karavan Turizmi, Kış –Kayak-
Turizmi, Kaya Tırmanışı, Mağaracılık, 
Kanyon Geçişi, Kuş Gözlemciliği, Av 
Turizmi, Klimatizm, Uvalizm, Spor Turizmi 

YAYLALAR 

Araç, Daday, Azdavay-Pınarbaşı, Küre, Tosya, 
Devrekani, Bozkurt ilçelerinde bulunan yaylalar  

Yayla Turizmi, Bisiklet, Rafting, Kış 
Sporları, Av Ve Olta Balıkçılığı, Çim Kayağı, 
Foto Safari, Doğa Yürüyüşü, Kuş Ve Yaban 
Hayatı Gözlemleme, Klimatizm, Spor 
Turizmi, Rekreasyonel Turizm, Sağlık  
Turizmi-şifalı sular- 

AKARSULAR  
(Kanyonlar 
ve Şelaler) 

Pınarbaşı -Varla (Valla) Kanyonu; Pınarbaşı – Horma 
Kanyonu; Cide - Aydos Kanyonu; Devrekani - Çatak 
Kanyonu; Araç - Soğanlı Çayı Kanyonu ve Saltuklu 
Kanyonu; Küre - Ersizler Dere Kanyonu ve Küçük 
Cehennem Kanyonu, Pınarbaşı –Ilıca-Şelalesi, 
Karadere, Karasu Kumluca, Başören, Dana, Şadibey, 
Soğuksu, Değirmendere, Bakırca, Iğdır Dereleri 

Akarsu ve Kanyon Turizmi, Rafting, Olta 
Balıkçılığı, Foto Safari, , Spor Turizmi, 
Rekreasyonel Turizm 

DENİZ VE 
PLAJLAR 

Abana İlçesinde; Belediye Halk Plajı, Tatil Köyü Plajı, 
Hacı Veli Köyü Kumsalı. Bozkurt İlçesi’nde; Yakaören 
Kadınlar Paljı, Yakaören Çınaraltı Plajı, Cide 
İlçesi’nde; Cide-Gideros Koyu Belediye Plajı, 
Kadınlar Plajı, Kumluca Yolu Kumsalı, Akbayır Köyü 
Kumsalı, Çatalzeytin İlçesi’nde Ginolu Arkeolojik ve 
Doğal Sit Alanı, Ginolu Kumsalı-Plajı, Doğanyurt 
İlçesi’nde; Kadınlar Plajı Kumsalı, Liman İçi Plajı, 
İnebolu İlçesi’nde; Gemiciler Köyü Plajı, Boyranaltı 
Plajı, Çatalzeytinİlçesi’nde;Ginolu Kumsalı-Plajı. 

Rüzgar Sörfü, Su Altı Dalış, Olta Balıkçılığı, 
Zıpkınla Balık Avcılığı, Deniz-Güneş-Kum 
Turizmi, Yeme-İçme, Dinleme Turizmi, 
Klimatizm, , Spor Turizmi, Rekreasyonel 
Turizm 

GÖLLER Araç Kanlı Göl, Tosya Dipsiz Göl ve Yeşil Göl, Olta Balıkçılığı, Kamp ve Karavan Turizmi, 
Doğa Yürüyüşü 

BARAJLAR 
VE 

GÖLETLER 

Karaçomak Baraj Gölü, Germeçtepe Göleti, Taşlık 
Göleti, Karadere Baraj Göleti, Kulaksızlar Baraj 
Gölü,Taşçılar Göleti, Yumurtacılar Göleti, Küçüksu 
Göleti, Sakız Göleti, KösenÇayır Göleti, Kabalar 
Göleti, Sekiler Göleti, Çiğdem Göleti, Beyler Baraj 
Gölü, Terzi Göleti, Çatak Göleti,  

Olta Balıkçılığı, Yeme-İçme, Dinleme 
Turizmi, Klimatizm, , Spor Turizmi, 
Rekreasyonel Turizm, Doğa Yürüyüşü, Kuş 
Gözlemleme, Piknik, Jeep Safari, Foto 
Safari 

TERMAL 
KAYNAKLAR 

Şifalı Sular: Giricik Suyu, Acı Su, Ayazma, Çamur, 
Sarılık Suyu, Fatma'nın Oluğu  Termal Turizm, Sağlık Turizmi, Dinlence 

Turizmi, Klimatizm, Rekreasyonel Turizm 

Kaynak: KUZKA, Turizm Eylem Planı: Kuzey Anadolu Turizmde Geleceğini Arıyor, 19-21 Ekim, Kastamonu, 
sayfa 5-9’dan geliştirilmiştir. 
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Tablo 1: Kastamonu’nun Doğal Zenginlikleri ve Turizm Potansiyeli (Devamı) 
DO

ĞA
L 

ZE
NG

İN
Lİ

KL
ER

 

KANYONLAR Valla, Aydos (Şehriban), Çatak, Karacehennem, 
Horma ve Lorç 

Turizm Potansiyeli 
Rafting, Kanyon Geçisi, Foto Safari, 
Kaya Tırmanışı, Spor Turizmi 
Rekreasyonel Turizm, Olta 
Balıkçılığı, Klimatizm, Rekreasyonel 
Turizm 

MAĞARALAR 
Ilgarini, Toprakini, Kafatası Mağarası, Hamitli 
Mağarası, Salyangoz Mağarası, Önüne Mağarası, 
Botanik Mağarası, İlahi Mağarası, Hacet Kayası, 
Mantar Mağarası, Ejder Çukuru ve Fındık Mağarası 

Mağara Turizmi, Spor Turizmi, 
Rekreasyonel Turizm, Klimatizm 

TABİAT ANITLARI 
Araç Türbe Camii Çamı (yaş:600), Beldeğirmeni Köyü 
Çınarı (yaş:800), Oniki Kardeşler Kayın Ağacı, 
Erenler Çamı (yaş:300), Eşen Köyü Cevizi  

Foto Safari, Rekreasyonel Turizm 

BİTKİ VARLIĞI 
(Flora) 

1014 bitki taksonu saptanmıştır, Crocus Speciosus 
ssp. İlgazensiz, Asyneuma ilgazensiz (endemik), 
Dacktylorhiza ilgazika (endemik bir orkide türümüz), 
Festuca ilgazensiz (endemik yumak otu türü) ve 
Allium ilgazense, Uludağ Göknarı,  Karaçam ve 
Sarıçam. 

Foto Safari, Spor Turizmi, 
Rekreasyonel Turizm, Klimatizm, 
Uvalizm, Sağlık Turizmi, Doğa ve 
Yaban Hayatı Gözlemleme, 

HAYVAN VARLIĞI 
(Fauna) 

Türkiye’de varlığı bilinen 132 memeli türünün 40'ına 
bu bölgede rastlanmaktadır. Ayrıca Tilki, Su samuru, 
Karaca ve Geyik gibi nesli tehlike altında olan türlerde 
bölgede yaşamaktadırlar. Kastamonu ve çevresinde 
ayrıca 129 kuş türü yaşamakta, bunların 46 'sının 
soyu tükenme tehlikesi altında bulunmaktadır 

Yaban Hayatı Gözlemleme, Foto 
Safari, Spor Turizmi, Av Turizmi, 
Jeep Safari 

Mİ
LL

İ P
AR

KL
AR

 IDMP 

Milli Park orman alanları, orman içi açıklıklar, 
konaklama ve dinlenme tesisleri, kayak pistleri ile 
sınırları oluşturan dereler bulunmaktadır. Zengin 
bitki örtüsü, yaban hayatı ve ender peyzaj 
değerlerine sahiptir. 

Yayla Turizmi, Dağ Yürüyüşü, Foto 
Safari, Kamp-Karavan Turizmi, Kış –
Kayak-Turizmi, Kaya Tırmanışı, 
Mağaracılık, Kanyon Geçişi, Kuş 
Gözlemciliği, Av Turizmi, Klimatizm, 
Uvalizm, Spor Turizmi 

KDMP 

Yüksek düzlükler, dik eğimli yamaçlar üzerinde yer 
alan gür ormanlar, geniş orman içi çayırlıklar, 
olağanüstü uzun ve dik kanyonlar, düdenler, 
kayalık duvarlar, kireçtaşından oluşan anakayayı 
dikine keserek denize dökülen akarsular, tarla ve 
bahçelerden oluşan kırsal doku ve bununla 
bütünleşen kırsal yerleşim alanları vardır. 

Yayla Turizmi, Dağ Yürüyüşü, Foto 
Safari, Kamp-Karavan Turizmi, Kış –
Kayak-Turizmi, Kaya Tırmanışı, 
Mağaracılık, Kanyon Geçişi, Kuş 
Gözlemciliği, Av Turizmi, Klimatizm, 
Uvalizm, Sağlık Turizmi, Spor 
Turizmi 

Kaynak: KUZKA, Turizm Eylem Planı: Kuzey Anadolu Turizmde Geleceğini Arıyor, 19-21 Ekim, 
Kastamonu, sayfa 5-9’dan geliştirilmiştir. 

Kastamonu’nun sahip olduğu turizm olanakları doğal çekiciliklerle sınırlı değildir kuşkusuz. 
Kastamonu’nun tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olması somut ve somut 
olmayan kültür mirası açısından çok zengin bir varlığa da sahip olması sonucunu 
doğurmuştur. İlk çağlardan günümüze uzanan geniş bir tarih yelpazesi ve bu yelpazenin her 
aşamasından izler bir diğeriyle kaynaşarak, birbirinin içinde eriyerek günümüze kadar 
ulaşmış, tüm devirlerin derlendiği bir kültür mirası olmuştur (Avcı 2012). Bu nedenle il 
sınırları içerisinde höyükler, tümülüsler, camiler, medreseler, hanlar, hamamlar, külliyeler, 
imaretler, türbeler gibi pek çok tarihi ve kültürel eserler vardır (Yaman 2013, s.3’ten 
aktaranlar, İbret vd., 2015, s. 246; Gümüş 2012). Dahası Bizanslılardan kalan kale 
Kastamonu’nun hemen başucunda kenti koruyan bir gladyatör edası ve tüm görkemiyle 
ayakta durmaktadır. Bunların yanı sıra Taşköprü ilçesinde henüz keşfedilen ve büyük bir 
titizlikle kazılan Karadeniz coğrafyasındaki tek Roma kenti Pompeipolis ikinci bir Efes olma 
iddiasını yakın bir zamanda tüm dünyaya ilan ermeye hazırlanmaktadır. 
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Bu açılardan bakıldığında Kastamonu’da somut ve somut olmayan kültürel mirasın 
oluşturduğu eşsiz bir hazinenin var olduğu söylenebilir. Nitekim Çam (2014) tarafından 300 
kişi ile yürütülen “Şehir Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi: Kastamonu Şehir Merkezinde Bir 
Uygulama” adlı araştırma sonuçları Kastamonu’da şehir yaşam kalitesi denilince akla gelen 
unsurların ilk iki sırasında; yeşil alan, doğal güzellik, park ve bahçeler ile turizm ve kültürün 
geldiğini ortaya koymuştur (Çam 2014: 297). 

Benzer bir çalışma Gümüş (2012) tarafından yapılmış ve 277 kişi ile yüz yüze görüşmelerle 
anket tekniği ile toplanan verilerde Kastamonu deyince ilk akla ne geliyor sorusuna verilen 
yanıtlarda birinci sırada kültür ve tarih, ikinci sırada ise doğal güzellikler yer almıştır (Gümüş 
2012). Bu sonuçlar Kastamonu’nun yerleşikleri bakış açısıyla da Kastamonu’nun bir turizm 
kenti olduğu biçiminde yorumlanabilir. Nitekim Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği 
[TÜRSAB] Başkanı Ulusoy Kastamonu’yu turizmde geleceği parlak 10 il içerisinde ilk sıraya 
yerleştirmiştir (Ulusoy 2014). 
Kastamonu’da insanları turizme çeken arz yönlü veriler özlüce belli başlı turistik ürün 
sınıflaması bakış açısıyla aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Sağlık Turizmi
• Kış Turizmi
• Yayla Turizmi
• Mağara Turizmi
• Av Turizmi
• Kongre Turizmi
• Gençlik Turizmi
• Sosyal Turizm
• Kültür Turizmi
• Atlıspor Turizmi
• Eko Turizm

Kastamonu, sahip olduğu Yöresel Mutfak ile yukarıda sayılan turizm çeşitlerine bir yenisini 
daha eklemiştir. Bu çeşit kuşkusuz “Gastronomi Turizmi”’dir. Zira Kastamonu, sahip olduğu 
eşsiz konakları ve zengin mutfağı ile de misafirlerine doyumsuz lezzetler sunmaktadır 
(Gümüş 2012).  

Bununla birlikte sahip olunan tüm bu doğal zenginlik, sosyal değerler, tarihsel ve kültürel 
mirasa rağmen Kastamonu’nun turizmden alması gereken payı alamadığına inanılmaktadır 
(İbret vd. 2015; Aydoğdu 2012).  Bu yetmezliğin temelinde öncelikle sahip olunan arz yönlü 
verilerin hedef kitlelere yeterince duyurulamaması ve tanıtılamaması gerçeğinin yattığını 
söylemek olanaklıdır. Topluca pazarlama çabaları diyebileceğimiz bu yetersizliğe bir de 
Kastamonu’ya ulaşım zorluğunun eklenmesi, turizm etkinlikleri açısından daha da olumsuz 
bir tablonun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Tarım, sanayi ve ticaret işkolları açısından 
da zayıf olan il, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişememektedir. Oysaki 
Kastamonu’nun sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan gelişmesi ve tersine göç alır hale gelmesi, 
turizm etkinliklerinin gelişmesine bağlı bir nitelik göstermektedir (Aydoğdu 2012). Diğer 
yandan 2013 yazında hizmete giren Kastamonu havaalanının yanı sıra Aralık 2016’da açılan 
Ilgaz Tüneli, öteden beri çok zor olan ulaşımı bir nebze de olsa kolaylaştırmıştır. Bu olgulara 
Kastamonu-Ankara ve Kastamonu-İstanbul devlet karayollarının gidiş ve dönüş olarak 
bölünmüş olması ve aralıksız süren iyileştirme çabalarının Kastamonu’yu çok yakın bir 
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erimde daha kolay erişilebilir hale getirmesi beklenmektedir. Bu açıdan bakıldığında 
Kastamonu’nun ilgili tüm paydaşlarca hedeflenen marka bir varış noktası olması güçlü bir 
olasılık olarak görülmektedir. 

Kastamonu’ya fiziksel erişimin görece rahatlamasının yanı sıra başta Kastamonu Valiliği ve 
Belediyesi olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşları (STK), üniversite ve turizm ile ilgili tüm 
paydaşların Kastamonu’yu turistik açıdan bir cazibe merkezine dönüştürme çabaları son 3 
yılda örgütlü ve ilkeli bir hale gelmiştir. Özellikle şehir merkezinde var olan tarihi konakların 
belediye öncülüğünde satın alınarak restore edildikten sonra girişimcilere kiralanması, İl Özel 
İdare bütçesinden tarihi dokunun yoğun olduğu sokakların sağlıklaştırılması, girişimcilerin 
kent merkezinde yeni konaklama tesisi yatırımları Kastamonu Turizmi’nin güçlenerek 
gelişeceğinin somut göstergeleri olarak yorumlanabilir. 

2.2.Gastronomi Turizmi 

Abraham Maslow (1943) insan davranışlarının gereksinimlerinden doğduğunu ve bir öncelik 
sırasına konabileceğini öne sürmektedir. Maslow’un insan gereksinimleri hiyerarşisi olarak da 
bilinen ünlü sıralamasında fizyolojik gereksinimler, piramidin en altında yer almakta ve 
zorunlu gereksinimler olarak da adlandırılmaktadır. Nefes alma, su içme, yemek yeme, 
cinsellik ve boşaltım fizyolojik gereksinimlere verilebilecek en çarpıcı örneklerdir (Maslow 
1943). 

Günümüz çağdaş dünyasında yemek yeme ve bazı özel şarapları ve/ya içecekleri tüketme 
yalnızca fizyolojik gereksinimi gidermekten öte bambaşka bir hal almış olup fizyolojik bir 
gereksinimi gidermekten çok bir deneyime dönüşmüştür. Zira gastronomi odağında insanın ve 
estetiğin yer aldığı kapsamlı bir konu olup, yemek yeme eylemine konu olan tüketim anında 
ne yenildiğinin çok ötesinde bir anlam taşır (Öney 2016). Kısaca Gastronomi Turizmi olarak 
tanımladığımız bir turizm türü haline gelen yeme içmeye yönelik hem ulusal, hem de 
uluslararası yazında giderek artan bir ilgi vardır. Zira Gastronomi Turizmi’nin oluşturmuş 
olduğu ekonomik boyut çok büyüktür. Bu nedenle Gastronomi Turizmi’ni önemli kılan 
etmenlerin başında yaratmış olduğu ekonomik büyüklük gelmektedir denebilir. Nitekim 
İspanya’nın en önemli varış noktalarından birisi olan Barselona, turizm gelirlerinin %30’dan 
fazlasını Mutfak Turizmi bir başka ifade ile “Gastronomi Turizmi” kapsamında yer alan 
etkinliklerden elde etmektedir (Özedincik 2007’den aktaranlar Zağralı ve Akbaba 2015). 
TÜRSAB ve UNWTO raporlarına göre tüm dünyada Gastronomi Turizmi”nin yaratmış 
olduğu ekonomik büyüklük, turizmden elde edilen gelirlerin yaklaşık %30’una karşılık 
gelmektedir (TÜRSAB 2015; UNWTO 2015). Bu hesapça 2014 yılı sonu itibarıyla yaratılan 1 
trilyon 245 milyar dolarlık turizm gelirinin (UNWTO 2015) %30’u 373 milyar 500 milyon 
Amerika Dolarına eşit olmaktadır.  

Disiplinler arası bir çalışma alanı olan gastronominin genel geçer bir tanımı olmayıp hemen 
her yazar ve/ya akademisyen kendi bakış açısına uygun bir tanımlama yapmaktadır 
(Serçeoğlu, Boztoprak ve Tırak 2016). Örneğin Scarpato (2014) gastronomiyi; “yiyeceklerin 
hazırlanması, üretimi ve genel olarak sunumunun yanı sıra pişirme ve yeme özelliklerini de 
yansıtan mükemmellikle birlikte sürdürülmesi” şeklinde tanımlayarak önceki tanım 
denemelerine yeni bir boyut kazandırmıştır (Sarıışık ve Özbay 2015). 
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Gastronomi kavram olarak tüketilebilir olan tüm yiyecek ve içecekler ile kültür arasındaki 
ilişkiyi ve bununla birlikte iyi yemek yeme ve içme sanatını araştıran bir disiplin olarak 
tanımlanabilmektedir (Durlu-Özkaya ve Can 2012). En basit tanımıyla gastronomi “iyi yemek 
yemenin bilimi ve sanatı” olarak ifade edilmektedir (Öney 2016). 

2.3. Yöresel Mutfağın Turistik Çekicilik Unsuru Olarak Kullanımı 

Yöreye özgü ürünlerin tadılması, bu yörelere özgü farklılıkların ortaya çıkarılması ve bu 
ürünlerin de ziyaretçiler için ülke, bölge ve/ya turistik varış yeri tercihinde önemli rol 
oynaması destinasyonların tanıtımında önemli bir rol oynamaktadır (Aydoğdu, Özkaya-Okay 
ve Köse 2016). Bölgeye özgü benzersiz yiyecek ve içeceklerin yerel halka özgü deneyim ve 
becerilerle üretilerek sunulması destinasyonun turistler tarafından diğer destinasyonlardan 
farklı olarak algılanmasına yardımcı olabileceği ve tercihli talep yaratacağı hususunda geniş 
bir uzlaşı vardır (Sandıkçı, Pamukçu ve Aydoğdu 2015; Bucak ve Ateş 2014; Çolak 2009; du 
Rand & Heath 2006; Haven-Tang& Jones 2006). 

Bu nedenle şehirlerin turizm pastasından daha fazla pay alabilmek için öne çıkardıkları 
çekiciliklerinin başında yeme-içme olanakları ve bu tür altında sınıflandırılan Gastronomi 
Turizmi gelmektedir (Bucak ve Ateş 2014; du Rand, Heath & Alberts 2003; Cohen & Avieli 
2004). Çünkü destinasyon yönetimleri yiyecek ve içeceği, bir başka ifade ile gastronomiyi 
kendilerini farklılaştırmak amacıyla kullanmaktadırlar (Kercher, Okumus & Okumus 2008). 
Zira günümüz turisti gittiği bölge kültürüne uyum sağlamayı seven, kültürün tüm öğelerini 
görmek ve yaşamak isteyen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle bölgeler yerel değerleri ön plana 
çıkartarak diğer bölgelerden farklılıklarını ortaya koyma çabası içerisindedir (Yüncü 2010). 

3. KONU ve YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın konusu, işe koşulan model, araştırmanın nüfusu, çalışma grubu, veri 
toplama aracı, verilerin toplanış biçimi ve çözümleme yöntemiyle geçerlik ve güvenirlik 
konularına yer verilmiştir. 

Çalışmada Kastamonu’yu ziyaret eden yerli turistlerin ziyaret kararlarında Kastamonu 
Yöresel Yemekleri’nin rolünün olup olmadığı araştırma konusu olarak belirlenmiştir.   

Araştırma nitel paradigma içinde yer alan görüşme yönteminin işe koşulduğu bir tarama 
çalışmasıdır. Çalışmada araştırma sorunlarına geçerli ve güvenilir yanıtlar bulabilmek için 
öncelikle ilgili yazın derinlemesine taranmış ve elde edilen ikincil verilerden hareketle bir 
görüşme formu geliştirilmiştir. Görüşme formu temel olarak iki bölümden oluşmuştur. Birinci 
bölümde görüşüne başvurulan katılımcıların demografik bilgilerini elde etmeye yönelik 
sorular yer almıştır. Görüşme formunun ikinci bölümünde ise araştırma sorularına yanıt 
oluşturacak ifadeler yer almıştır.   

Araştırmanın nüfusunu (evrenini) Kastamonu’yu ziyaret eden turistler oluşturmuştur. 
Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre Kastamonu’yu 2014 
yılı içerisinde 443.839’u yerli, 11.345’i yabancı olmak üzere 455.184 kişi ziyaret etmiştir. Bu 
sayı 2015’de yaklaşık 40.000 kişi eksilerek 2015 yılı sonunda yaklaşık 410.000 kişi olmuştur 
(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2016). 
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Araştırmada bu kadar çok turisti temsil edecek sayıya ulaşmak zaman ve ekonomik kısıtlar 
nedeniyle olanaklı olmayacağı için toplamda üç adet olan tarihi yapı içerisinde yöresel yemek 
sunan işletmelerde kolayda örneklemenin yanı sıra yargısal (amaçlı) ve gönüllülük esaslarına 
dayanan örnekleme yöntemlerinin birlikte işe koşulduğu çok düzeyli örnekleme ile 
belirlenmiş 20 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.  

Araştırma verileri 2016 yılının Mayıs ayı süresince yüz-yüze ve bırak topla3 t  eknikleri ile 
yürütülen çabalarla görüşme formları aracılığıyla elde edilmiştir. Görüşmeler yöresel yemek 
sunan restoranlarda Mayıs ayının 2., 3. ve 4. Cumartesilerinde turist olduğu tahmin edilen 
konuklara yargısal bir biçimde yaklaşılarak katılım konusunda rızaları alınmak suretiyle 
gönüllülük esasıyla yapılmıştır.  İlk görüşmeler 2016 Mayıs ayının ikinci cumartesi günü 10 
katılımcı ile izleyen haftalarda ise beşer kişilik turist gruplarıyla yapılmıştır. Görüşmeler 
genel olarak yüz yüze yürütülmüş olmakla beraber grupta bulunan katılımcılardan bazıları 
bırak-topla yöntemi ile görüşme formunu doldurmuştur. 

Görüşmelerde demografikleri yanı sıra açık uçlu 5 soru yöneltilen bir görüşme formunun 
kullanılmış olması nedeniyle nitel bir karakteristik taşıyan araştırma için 20 kişilik bir 
çalışma grubunun yeterli olduğu söylenebilir. 

Araştırmada elde edilen veriler betimleyici analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Zira nitel 
araştırmalar; görüşme, gözlem ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin 
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda, gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 
konmasına yönelik nitel bir sürecin izlenmesine olanak tanıyan araştırmalardır (Yıldırım 
ve Şimşek 2008). Betimsel Analiz; daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi 
ve yorumlanması gereken bir nitel veri analiz türüdür. Bu analiz türünde araştırmacı 
görüştüğü ya da gözlemiş olduğu bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde 
yansıtabilmek amacıyla doğrudan alıntılara yer verebilmektedir. Bu analiz türünde temel 
amaç elde edilmiş olan bulguların okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde 
sunulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek 2008). Anlatılanlar ışığında araştırma sorularına verilen 
yanıtlar soru sırasına göre tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. 

Araştırmanın nitel bir çalışma olması nedeniyle geçerlik ve güvenirlik ölçütleri 
gözetilmemiştir. 

4. BULGULAR

Yapılan görüşmelerde turistlere 5’i demografik olmak üzere toplamda 10 soru yöneltilmiştir. 
Bu sorulara verilen cevaplar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 

Tablo 2.’de verilen değerler incelendiğinde araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunun 
kadın olduğu ve yaklaşık %70’inin 45 yaş üstü bireylerden oluştuğu görülmektedir. 

3Bırak-topla yöntemi aynı kapalı grubu ait bireylerin, görüşmeci bir diğer grup üyesi ile yürüttüğü görüşmeye 
paralel aynı ortamda ve aynı anda yapılmıştır. 
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Tablo 2: Araştırmaya katılan turistlerin demografik özellikleri 
Ci

ns
iye

t Cinsiyet Sayı 
(n) 

Geçerli 
% 

Birikimli 
% Gelir Sayı 

(n) 
Geçerli  

% 
Birikimli 

% 
Kadın 15 75 75 

Ka
tıl

ım
cıl

ar
ın

 G
eli

r 
Dü

ze
yle

ri 

1.500 ve az 2 10 10 
Erkek 5 25 100 1.501-3.000 6 30 40 
Toplam 20 100 3.001-4.500 8 40 80 

4.500 + 4 20 100 

Ya
ş 

26-35 Yaş 2 10 10 
36-45 Yaş 4 20 30 
46-60 Yaş 5 25 65 Toplam 20 100 
61 + 9 45 100 
Toplam 20 100 

Eğ
iti

m
 D

ur
um

u 

Okul Sayı 
(n) 

Geçerli 
% 

Birikimli 
% 

Sü
re

kli
 Y

aş
an

ıla
n 

Ke
nt

Şehir Sayı 
(n) 

Geçerli  
% 

Birikimli 
% 

Ortaokul 3 15 15 İstanbul 8 40 40 
Lise 5 25 40 Ankara 5 25 65 
Ö.L/Lisans 10 50 90 İzmir 3 15 80 
Lisansüstü 2 10 100 Bursa 3 15 95 

Eskişehir 1 5 100 
Toplam 20 100 Toplam 20 100 

Demografik değerler içerisinde göze çarpan diğer önemli iki bulgu ise katılımcıların 
üniversite eğitimi almış oldukları ve Türkiye ortalamalarına nazaran daha yüksek düzeyde 
gelire sahip olduklarıdır. Son olarak katılımcıların Türkiye’nin en büyük metropol 
kentlerinden geldikleri, katılımcı sayıları ile nüfus büyüklükleri arasında doğrusal bir ilişki 
olduğu yönündedir.  

Araştırma sorularına alınan yanıtlar ise izleyen tümce ve tablolarda verilmiştir. 
Araştırmanın yanıtını aradığı ilk soru olan “Yerli turistlerin (ziyaretçilerin) Kastamonu’yu 
ziyaret öncesi Kastamonu Yemekleri ile ilgili bilgi düzeyleri nedir? Sorusuna alınan yanıtlar 
Tablo 3.’de verilmiştir. 
Araştırmada görüşüne başvurulan katılımcılara “Kastamonu’ya gelmeden önce yöresel 
yemekleri hakkında bilginiz var mıydı? sorusu yöneltilmiştir. Turistlerin verdiği yanıtlardan 
12’sinin bir başka ifade ile % 60’ının oldukça iyi düzeyde bilgi sahibi olduğu, 8 kişinin ise hiç 
bilgi sahibi olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır.   Ankete katılan 12 kişinin Kastamonu Yöresel 
Yemekleri ile ilgili birden fazla yemek ismini bildiği saptanmıştır. Katılımcılar en az bir 
yemek ismi vererek daha öncesinde bilgisi olduğu yanıtını doğrulamışlardır. Gelen cevaplarda 
Etli Ekmek, Kuyu Kebabı, Kır Pidesi, Tirit, Ecevit Çorbası, Banduma ve Çekme Helvası öne 
çıkmıştır. 

Tablo 3.Yerli turistlerin ziyaret öncesi Kastamonu Yerel Yemekleri hakkındaki bilgi düzeyleri 

Yanıtlar Bilgi 
Düzeyi Kişi sayısı Oran 

% Yemek isimleri 

Yok Hiç 8 40 - 

Var Oldukça iyi 12 60 
Etli Etmek, Kuyu Kebabı, Kır Pidesi, 
Tirit, Ecevit Çorbası, Banduma, 
Çekme Helvası 

Toplam 20 100 
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Araştırmada yanıtı aranan ikinci soru ziyaretçilerin Kastamonu Yöresel Yemekleri’nin 
restoran menülerinde ne ölçüde bulundurulduğu sorusudur. 
Katılımcıların soruya verdikleri yanıtlar oldukça ilginçtir. Bulgular Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Katılımcıların restoranlarda sunulan Yöresel Yemeklerin çeşit olarak yeterliğine ilişkin yanıtlar 

Yanıtlar Kişi Oran 
% 

Düşünceleri 

Yeterli ölçüde sunuluyor 7 35 

Yeterli ölçüde sunulmuyor 5 25 
Kastamonu’nun yöresel yemeklerinin 
fazla olduğunun bilinmesi, işletmelerin 
yöresel yemeklere önem vermemesi  

Yanıt vermeyen 8 40 
Toplam 20 100 

Tablo değerleri ışığında Kastamonu Mutfağı ile ilgili herhangi bir bilgisi olmayan konukların 
yöresel lezzetlerin restoranlarda ne ölçüde sunulduğu sorusuna yanıt vermedikleri 
görülmüştür. Bir başka ifade ile anılan katılımcıların Yöresel Yemeklerin restoranlarda 
sunulup sunulmadığı hususunda herhangi bir görüşlerinin de olmadığı söylenebilir. 
Araştırmada yanıtı aranan üçüncü soru Kastamonu’yu ziyaret eden yerli turistlerin yeme içme 
gereksinimlerinde Kastamonu Yöresel Mutfağı ürünlerini sunan restoranları ne ölçüde tercih 
ettikleri ve tercih nedenleri sorusudur. 

Soruya verilen yanıtlar Tablo 5.’te verilmiştir. 

Tablo 5. incelendiğinde katılımcılardan 13’ünün yöresel yemek yapan işletmeleri tercih 
ettikleri görülmektedir. Tercih etme sebebi olarak farklı yanıtlar alınmıştır. Bazı katılımcılar 
Kastamonu Yöresel Yemeklerini merak ettikleri için deneyimlemek amacıyla tükettiklerini 
belirtmişlerdir. Bazı katılımcılar ise ziyaret ettikleri yöreye özgü yemekleri tatma amacıyla 
yöresel yemek sunan işletmeleri tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bazı katılımcılar ise yöresel 
yemek sunan restoranların sunumlarındaki albeniden ötürü böylesi bir tercihte bulunduklarını 
dile getirmişlerdir. Yöresel yemek sunan restoranları tercih eden bazı katılımcılar ise 
sunumun yapıldığı özgün yapılardaki mistisizm, özgün dekor ve benzersiz tat nedeniyle böyle 
bir tercihte bulunduklarını belirtmişlerdir. 

Tablo 5. Araştırmaya katılan yerli turistlerin Yöresel Yemek Sunan işletmeleri tercihleri ve nedenleri 

İşletme Kişi sayısı Oranı   
% Tercih sebebi 

Yöresel yemek yapan işletme 13 65 
Merak, yöreye özgü yemekleri 
tatmak, sunum, lezzet, işletme 
dekorasyonu 

Diğer işletmeler 7 35 Fiyat uygunluğu, kısıtlı zaman, hızlı 
servis  

Toplam 20 100 

Diğer yandan meraktan dolayı tercih edenler, Kastamonu yöresine geldiği için bu yörenin 
yemeklerini tatmak isteğinden dolayı tercihte bulunanlar olduğu gibi bazı katılımcıların 
yöresel yemek veren işletmenin sunumunu beğendiğinden dolayı yöresel yemek sunan 
işletmeleri tercih ettiklerini belirttikleri görülmüştür. Dahası yöresel yemeklerin daha lezzetli  
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olduğunu düşüncesinin yanı sıra yöresel yemeklerin verildiği konak vb. yerlerin 
dekorasyonunu beğenmelerinden dolayı yöresel yemek sunan restoranların tercih edildiği 
tespit edilmiştir.  
Fizyolojik bir zorunluluk olarak insanın varlığını sürdürmede yaşamsal bir öneme sahip olan 
yeme ve içme gereksinimlerini karşılamak amacıyla diğer restoranları seçen katılımcıların bu 
tercihlerinin nedenleri ise şöyledir. Diğer işletmelerin yöresel yemek sunan işletmelere oranla 
daha ekonomik olduğu düşüncesi ile böyle bir seçimde bulunulduğu ifade edilmiştir. Diğer 
taraftan örgütlü bir turla seyahat edenler ise zaman darlığı nedeniyle yöresel yemek sunan 
restoranları tercih etmediklerini ifade etmişlerdir. Zira yöresel yemek sunan işletmelerin sahip 
olduğu atmosfer, barındırmış olduğu gizem ve fiziksel unsurların çok kısa sürede yemek 
yemeye olanak tanımadığı, en azından tadına varamayacak oldukları kaygısıyla böylesi bir 
seçimde bulunduklarını ifade etmişlerdir.   
Araştırmada yanıtı aranan dördüncü soru ise Kastamonu’nun sahip olduğu mutfak kültürü ve 
sunulan hizmetlerin bölgesel tanıtım aracı olarak düşünülüp düşünülemeyeceği sorusudur. 
Katılımcılardan 14’ü bu soruya kullanılabileceği yanıtını vermiştir. Dört katılımcı ise 
kullanılamayacağı yönünde görüş bildirmiştir. İki katılımcı ise soruyu yanıtsız bırakmıştır. 
Katılımcıların yöresel mutfak ürünlerinin tanıtımında kullanılabilecek mecralarla ilgili 
yanıtları Tablo 6.’da verilmiştir. 

Tablo 6.Katılımcıların Kastamonu’nun sahip olduğu Mutfak Kültürü ve hizmet şeklinin bölgesel tanıtım için 
düşünceleri ve önerdikleri mecralar 

Yanıtlar Kişi sayısı Oranı Tanıtım aracı 

Tanıtım aracı olarak 
düşünülebilir 14 70 

Fuarlar, günler, sergiler, sosyal medya, 
reklam, gazete, festivaller, el kitapçıkları, 
televizyon, 

Tanıtım aracı olarak 
düşünülemez  4 20 Sunulan hizmetin iyi olmamasından dolayı 

düşünülemez  
Yanıtsız 2 10 
Toplam 20 100 

Kastamonu’nun yöresel yemeklerinin bölgesel tanıtım aracı olarak kullanılabileceğini belirten 
katılımcılar tanıtım mecrası ve aracı olarak fuarların ve festivallerin uygun olduğunu 
vurgulamışlardır. Ayrıca başka şehirlerde Kastamonu’yu tanıtmak için günler, sergiler 
düzenlenmesi,  sosyal medya araçları, reklam, gazetelerin yanı sıra Kastamonu yemeklerini 
anlatan el kitapçıkları ve televizyon gibi tanıtım araçları kullanılabilir görüşlerinde 
bulunmuşlardır. Katılımcılardan dördü ise Kastamonu Yöresel Mutfak Kültürü’nün tanıtım 
aracı olarak düşünülemeyeceğini belirtmiş ve nedeni olarak da yemeklerin çok lezzetli 
olmasına rağmen sunulan hizmetin kötü olması, personelin kötü davranışları cevabını 
vermişlerdir. İki kişi ise soruyu yanıtsız bırakmıştır. 
Araştırmada yanıtı aranan beşinci soru Kastamonu’nun sahip olduğu yemek kültürünün bir 
çekicilik unsuru olarak görülüp görülemeyeceği sorusudur. Katılımcılardan beş kişi bu soruya 
çekicilik unsuru olarak kullanılabileceği yönünde görüş belirtmiştir. On katılımcı ise çekicilik 
unsuru olarak görülemeyeceğini düşündüklerini belirtir iken, beş katılımcı soruyu yanıtsız 
bırakmıştır.  
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Tablo 7. Katılımcıların Kastamonu’nun sahip olduğu yemek kültürünün bir çekicilik unsuru olarak görülüp 
görülemeyeceği hususundaki düşünceleri 

Yanıtlar Kişi Oran 
% Düşünceleri 

Çekicilik unsuru olarak 
görülebilir 5 25 

Tanıtıma yardımcı olur, 
yöresel yemekler için tercih 

edilebilir 

Çekicilik unsuru olarak 
görülemez 10 50 

Sadece yöresel yemek için 
değil, doğası, tarihi, 

coğrafyası, iklimi, kültürü 
Yanıtsız 5 25 

Toplam 20 100 

Soruya verilen yanıtlar katılımcıların konu ile ilgili tüm düşüncelerinden bağımsız olarak 
değerlendirildiğinde Kastamonu Yemek Kültürü’nün il için bir çekicilik unsuru olarak 
görülemeyeceği sonucu çıkarılabilir. Ancak çekicilik unsuru olarak görülemez yanıtı veren 
katılımcıların “sadece yöresel yemek için değil, doğası, tarihi, coğrafyası, iklimi ve kültürü” 
düşüncelerinin de işin içine katılması halinde bir çekim gücü oluşturabileceği ifade edilebilir. 
Bu hesapça katılımcıların Kastamonu Yemek Kültürü’nün il için diğer etmenleri tamamlayan 
bir çekim gücü oluşturduğunu düşündükleri söylenebilir. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Son yıllarda turizm endüstrisinde talep ve arz yönünden önemli değişmeler görülmüştür. 
Yaygın olarak sosyal medya araçları, düşük uçak biletleri, kısa süreli fakat sık tatile çıkma 
yönünde artışlar, yeni destinasyonlar görme isteği gibi etkenler (ITB World Tourism Report 
2016) turistik destinasyonların yapısında önemli değişimler oluşturmaktadır (Bahar ve Kozak 
2012). Destinasyonlar, yöresel yemeklerin kültürünü tanıtarak turistin tercihlerini 
etkilemektedirler. Bu bağlamda bölgesel tanıtımda yöresel yemeklerin önemli bir rol oynadığı 
ifade edilebilir. 
Diğer yandan Gastronomi Turizmi, yiyecek-içecek ve turizm arasındaki bağın kurulmasını 
sağlayan yerel kimliğin ve kültürün güçlenmesine de yardımcı olur. Gastronomi Turizmi’nin 
hayata geçirilmesi ve varlığının korunması, sosyal ve kültürel değerlere sahip çıkarak 
özendirilmesi, tarihi dokuların korunması ve gelecek nesillere taşımak için yardımcı unsur 
olarak (Hall & Sharples 2003) kullanılabileceği söylenebilir. 
Bu çalışmada Kastamonu’nun sahip olduğu mutfağın il için bir çekim gücü oluşturup 
oluşturamayacağı ili ziyaret eden yerli turistlerin bakış açılarıyla sorgulanmıştır. Çalışmada 
elde edilen bulgular incelendiğinde araştırmaya katılanların çoğunu kadınların oluşturduğu ve 
yaşlarının da ağırlıklı olarak 50’nin üstünde olduğu görülmektedir. Eğitim seviyeleri 
incelendiğinde ise lisans mezunu olanların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Çalışmaya 
katılanların genel olarak büyük şehirlerden geldikleri saptanmıştır. Katılımcıların önemli bir 
kısmının Kastamonu’ya gelmeden önce yöresel yemekler hakkında bilgi sahibi olduğu sadece 
bir kısmının yöresel yemekleri bilmediği araştırma ile saptanan bir diğer olgudur. Bilgi sahibi 
olanların Etli Etmek, Kuyu Kebabı, Kır Pidesi, Tirit, Ecevit Çorbası, Banduma, Çekme 
Helvası yemeklerini bildikleri görülmüştür. Bu katılımcıların Kastamonu’ya ziyarete 
geldiklerinde genel olarak yöresel yemek yapan yiyecek-içecek işletmelerini tercih ettikleri 
görülmektedir. Bu sonuç katılımcıların yörenin yemeklerini beğendikleri ve Kastamonu’ya 
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gelindiği için yöresel yemeklerini merak ettikleri ve tatmak istedikleri biçiminde 
değerlendirilmektedir. Araştırmada ayrıca bazı katılımcıların yöresel yemeklerin restoran 
menülerinde yeterli ölçüde sunulduğunu düşündükleri, bazı katılımcıların ise yeterince 
sunulmadığını düşündükleri saptanmıştır. Bu durumun sayı ve çeşitlilik açısından oldukça 
zengin olan Kastamonu yöresel yemeklerine işletme sahiplerinin yeterince ilgi göstermediği 
biçiminde yorumlanabilir. Katılımcılardan birçoğunun Kastamonu Mutfak Kültürü’nün bölge 
için tanıtım aracı olarak düşünülebileceğini ve fuarlar, günler, sergiler, sosyal medya, reklam, 
gazete, festivaller, el kitapçıkları, televizyon gibi araçlardan yararlanılmasını önerdikleri 
saptanmıştır. Buna karşın katılımcıların birçoğunun bölgenin sahip olduğu mutfak kültürünün 
çekicilik unsuru olarak görülemeyeceğini belirttikleri bulgulanan bir diğer sonuçtur. Bu iki 
sonuç arasında bir çelişki varmış gibi görünse de katılımcıların bölgenin sadece yemek 
kültürü olmadığını buraya gelen insanların Kastamonu’nun doğal güzelliği, coğrafyası, tarihi 
yapıları, müzeleri ve fotoğraf çekmek gibi nedenlerle de ziyaret ettikleri, bu durumda 
Kastamonu Yöresel Yemekleri’nin sayılan diğer cazibeleri destekleyici bir ürün olarak kabul 
edilebileceği ifade edilebilir.  

Çalışmada elde edilen bulgular ışığında şu öneriler sıralanabilir: 

• Kastamonu’da sürdürülebilir bir turizm yapısı oluşturmak için yöresel
yemekler çerçevesinde gerekli araştırma, planlama, pazarlama çalışmaları
yapılmalı ve bu çalışmalar için il kültür müdürlüğü, üniversite ve diğer devlet
kurumlarından gerekli desteklerin sağlanması,

• Bölgedeki yiyecek-içecek işletmelerinin menülerinde iyileştirmeye gitmeleri,
menülerinde daha fazla yöresel yemeklere yer vermeleri,

• İşletmelerin personel sayılarının arttırılması, personelin çalışma saatini
düşürülmesi böylece personelin işletmeye gelen müşterilere daha güler yüzlü
olmalarının sağlanması,

• İşletmelerin, çalışan personele gastronomi, işletme menüsü ve bölgenin
mutfak kültürü ile ilgili gerekli eğitimler vermesi ve gelen konuklara
yiyeceklerle ilgili daha fazla bilgi sunabilmelerinin sağlanması,

• Araştırmaya katılan bazı turistler Kastamonu’ya gelmeden önce yöresel
yemekler hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir. Bu saptamaya
koşut Kastamonu’da Gastronomi Turizmi’nin geliştirilmesi yönünde iletişim
araçları, el kitapçıkları, fuarlar, sosyal medya araçları, seyahat ve acenteleri
ile mutfak kültürünü tanıtmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
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ULUSAL TURİZM KONGRELERİNDE GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI 
ALANI İLE İLGİLİ YAYINLANAN BİLDİRİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Gökhan Yılmaz1 

ÖZET 

Çalışmada, 2009-2015 yılları arasında Ulusal Turizm Kongrelerinde gastronomi ve 
mutfak sanatları alanı ile ilgili yayınlanan bildirilerin belirli parametreler çerçevesinde 
bibliyometrik yöntemle incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda 10. ve 16. Ulusal Turizm 
Kongresi dahil olmak üzere 7 kongrenin elektronik bildiriler kitabı taranmış, gastronomi ve 
mutfak sanatları alanı ile ilgili yayınlanan 63 bildiriye erişim sağlanmıştır. Erişim sağlanan 
bildiriler bir istatistiki program aracılığıyla analiz edilmiş ve ilgili parametreler frekans ve 
yüzde değerleri yardımı ile açıklanmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre en fazla 
bildirinin 16. Ulusal Turizm Kongresi’nde yayınlandığı, ortalama sayfa sayısının 14,1 ve 
ortalama kaynak sayısının da 23,8 olduğu tespit edilmiştir. Genellikle yabancı kaynakların ve 
kitaplardan ziyade makalelerin tercih edildiği görülmektedir. Görgül araştırma türünün daha 
çok benimsendiği, araştırma yaklaşımı olarak nicel araştırma ve veri toplama yöntemi olarak 
da anket yönteminin ağırlıkta olduğu dikkat çekmektedir. Bildiri başına ortalama 2,4 yazarın 
düştüğü, toplamda 157 yazarın katkı sağladığı ve yardımcı doçent unvanına sahip yazarların 
daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan çalışmalara en fazla katkı sağlayan 
yazarların Mersin Üniversitesi bünyesinde çalıştığı ve birim olarak da Turizm Fakültesi’nde 
görev yapan akademisyenlerin sayısının ağırlıkta olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Ulusal Turizm Kongresi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek 
İçecek İşletmeciliği, Bibliyometrik Analiz 

ANALYSIS OF PUBLISHED PAPERS IN NATIONAL TOURISM CONGRESS 
PROCEEDINGS IN THE FIELD OF GASTRONOMY AND CULINARY ARTS 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the papers in the field of gastronomy and 
culinary arts presented on National Tourism Congresses in the period from 2009-2015 
according to the specific parameters of bibliometrics analysis. In this context, starting from 
10th to 16th National Tourism Congress, total of 7 congress proceedings in electronic form 
were reviewed and 63 studies in the gastronomy and culinary field were derived. The 
accessed papers were analyzed with statistical program and relevant parameters were 
explained through frequency and percentage values. According to the obtained results, the 
most of the papers were published at 16th National Tourism Congress, average page number 
was 14,1 and average reference number was 23,8. It can be noticed that generally foreign 
sources were referred in the studies. Empirical studies with quantitative research approach and 
survey as a data collection method were prevailing. Total of 157 authors contributed to the 
congress proceedings with 2,4 writers per paper on average and most of them holding the 
assistant professor title.  

1Arş. Gör. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi - gokhanyilmaz@akdeniz.edu.tr 
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On the other hand, results have shown that most of the authors were from Mersin 
University with most of the contributors working at Tourism Faculty. 
Keywords: National Tourism Congress, Gastronomy and Culinary Arts, Food & Beverage 
Management, Bibliometrics Analysis  

GİRİŞ 

Kongre, uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollarında belirli bir 
konuda bilgi alışverişini amaçlayan ve özellikle toplanılan yerin dışından gelen kişilerin 
katılımı ile meydana gelen ve bir program çerçevesinde bir veya birden fazla günle 
sınırlandırılmış toplantılar (Aymankuy, 2010) şeklinde tanımlanmaktadır. Kongreler, ulusal 
ve uluslararası kongreler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ulusal kongreler, uluslararası 
kongrelere göre daha kısa süren, ulaşım ve konaklama tercihleri açısından daha farklı 
taleplere sahip katılımcıların bulunduğu ve genellikle kongrenin yapıldığı ülkenin 
vatandaşlarının katıldığı toplantılar olma özelliği taşımaktadır (Aksu, Yılmaz ve Gümüş, 
2013). Ulusal turizm kongreleri, dünyada ve Türkiye’deki gelişmeler ve eğilimler 
doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde turizmi geliştirmeye yönelik politik, 
ekonomik ve işletmecilik konularının ortaya konulması, sorunlarının belirlenmesi ve çözüm 
önerilerinin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla yapılmaktadır (Çakıcı, 2009).  

Türkiye’de turizm alanında önde gelen bilimsel kongrelerden biri olan ve ilk kez 1990 
yılında düzenlenen Ulusal Turizm Kongresi, akademisyen, sektör temsilcileri gibi çeşitli 
paydaşları bir araya getirmesi, turizmin güncel gelişmelerinin paylaşımının sağlanması ve 
sorunların tartışılmasına imkan vermesi açısından önem göstermektedir (Albayrak, 2012). 
Ulusal Turizm Kongresi’nin tarihsel gelişimine bakıldığında 1990-1998 yılları arasında 
aralıksız devam ettiği ve 1999 yılında çeşitli nedenlerden dolayı kesintiye uğradığı dikkat 
çekmektedir. Belirli bir sürenin ardından 2009 yılında Mersin Üniversitesi Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ev sahipliğinde Ulusal Turizm Kongresinin tekrar 
düzenlenmeye başladığı ve farklı üniversiteler tarafından kongrenin devam ettirildiği 
görülmektedir. Bu bağlamda Ulusal Turizm Kongrelerinin gerçekleştiği yıl, düzenleyen 
kurum, düzenlenen yer ve sunulan bildiri sayıları Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1: Ulusal Turizm Kongrelerine İlişkin Bilgiler 
Ulusal Turizm Kongresi 
(UTK) Yıl Düzenleyen Kurum Düzenlenen Yer Bildiri 

Sayısı 
1. Ulusal Turizm Kongresi 1990 Dokuz Eylül Üniversitesi Kuşadası / Aydın 32 
2. Ulusal Turizm Kongresi 1991 Dokuz Eylül Üniversitesi Kuşadası / Aydın 35 
3. Ulusal Turizm Kongresi 1992 Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası / Aydın 20 
4. Ulusal Turizm Kongresi 1993 Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası / Aydın 29 
5. Ulusal Turizm Kongresi 1994 Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası / Aydın 12 
6. Ulusal Turizm Kongresi 1995 Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası / Aydın 30 
7. Ulusal Turizm Kongresi 1996 Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası / Aydın 28 
8. Ulusal Turizm Kongresi 1997 Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası / Aydın 23 
9. Ulusal Turizm Kongresi 1998 Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası / Aydın 12 
10. Ulusal Turizm Kongresi 2009 Mersin Üniversitesi Mersin 119 
11. Ulusal Turizm Kongresi 2010 Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası / Aydın 72 
12. Ulusal Turizm Kongresi 2011 Düzce Üniversitesi Akçakoca / Düzce 67 
13. Ulusal Turizm Kongresi 2012 Akdeniz Üniversitesi Antalya 80 
14. Ulusal Turizm Kongresi 2013 Erciyes Üniversitesi Kayseri 81 
15. Ulusal Turizm Kongresi 2014 Gazi Üniversitesi Ankara 112 
16. Ulusal Turizm Kongresi 2015 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çanakkale 108 
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         Ulusal Turizm Kongreleri, düzenli bir şekilde yapıldığından dolayı kongre kitapları da 
bir süreli yayın olarak değerlendirilmektedir (Çakıcı, Yıldırım ve Karacaoğlu, 2013). Belirli 
bir alanda alanyazının gelişimini ortaya koymak ve araştırmacılara yol göstermek için 
özellikle süreli yayınların değerlendirilmesinde bibliyometri çalışmalarından 
faydalanılmaktadır. İlgili alanyazın incelendiğinde genellikle bibliyometrik çalışmaların 
turizm genelinde yoğunlaştığı ve son zamanlarda gastronomi ya da mutfak sanatları veya 
yiyecek ve içecek işletmeciliği alanında bu tür çalışmaların sayısının artmaya başladığı 
görülmektedir. Diğer taraftan ulusal yazın incelendiğinde Ulusal Turizm Kongrelerinde 
yayınlanan bildiriler üzerine çok az sayıda çalışma (Çakıcı, Yıldırım ve Karacaoğlu, 2013; 
Şahin ve Acun, 2015) olduğu dikkat çekmektedir. Ancak bu çalışmaların da gastronomi ve 
mutfak sanatları alanı ile ilgili olmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda bu çalışmada, 2009-
2015 yılları arasında düzenlenen Ulusal Turizm Kongrelerinde gastronomi ve mutfak sanatları 
alanı ile ilgili yayınlanan bildirilerin çeşitli parametreler çerçevesinde bibliyometrik yöntemle 
incelenmesi amaçlanmaktadır. Tüm bunların ışığında bu çalışma ile turizm alanında önde 
gelen bir kongre olan Ulusal Turizm Kongrelerinde gastronomi ve mutfak sanatları alanında 
yayınlanan bildirilerin bibliyometrik profilinin çıkarılması ile alanyazındaki eksikliğin 
giderileceği düşünülmektedir. 

Kavramsal Çerçeve 

Bilimsel çalışmaların belirli zamanlarda incelenmesi, çalışmaların nicelik ve nitelik 
bakımından gelişimlerinin ortaya konulması ve değerlendirilmesi açısından önem arz 
etmektedir (Kozak, 2001; Law ve Cheung, 2008; Çiçek ve Kozak, 2012). Bu bağlamda 
bilimsel çalışmaların incelenmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden biri de 
bibliyometri araştırmaları olarak görülmektedir (Raisig, 1962; Garfield, 1972). Bibliyometri 
kitap, dergi, makale gibi bilimsel bilgi paylaşım araçlarının matematiksel ve istatistiksel 
tekniklerle incelenmesi (Pritchard, 1969; Diodato, 1994; Evren ve Kozak, 2012) şeklinde 
tanımlanmaktadır. Al ve Coştur’a (2007) göre bibliyometri sayım yapmaya dayalı bir 
inceleme alanı olarak belirtilmektedir. Bilimsel yayınlar yazar bilgisi, yayınlandığı dergi ya da 
konferans bilgisi, yayın bilgisi gibi belirli bibliyometrik özellikler çerçevesinde analiz 
edilmektedir (Al ve Tonta, 2004; Yalçın, 2010; Ulu ve Akdağ, 2015). Aslında bibliyometri 
araştırmaları belgelerin ya da yayınların belirli özelliklerinin analiz edilmesi ve bu bağlamda 
çeşitli bulguların elde edilmesi esasına dayanmaktadır (Al ve Coştur, 2007). Bibliyometri 
araştırmaları ile araştırmacılar hem bir bilim alanının gelişim sürecini değerlendirilebilmekte 
hem de geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunulabilmektedir (Kozak, 1995; Daim, Rueda, 
Martin ve Gerdsri, 2006). 

Araştırmacıların ya da kurumların ilgili alanyazına katkısının tespit edilmesi ve 
araştırma performanslarının değerlendirilmesi gibi nedenlerle bibliyometrik araştırmaların 
turizm çalışmalarında giderek yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığı görülmektedir (Hall, 
2011; Yüncü ve Kozak, 2012; Özel ve Kozak, 2012a; 2012b). Uluslararası yazın 
incelendiğinde turizm ile ilgili çok sayıda bibliyometrik araştırmanın (Sheldon, 1991; Kim, 
1998; Baloglu ve Assante, 1999; Park, Philips, Canter ve Abbott, 2011; Palmer, Sese ve 
Montano, 2005; McKercher, 2007; Ma ve Law, 2009) olduğu dikkat çekmektedir. Söz gelimi, 
Sheldon (1991) Journal of Travel Research, Annals of Tourism Research ve Tourism 
Management dergilerinde 1980-1989 yılları arasında yayınlanan makaleleri yazarlar, 
yazarların unvanları ve çalıştıkları kurumları açısından incelemektedir. Kim (1988) tarafından 
yapılan çalışmada da Annals of Tourism Research ve Journal of Tourism Research 
dergilerinde yayınlanan makaleler çeşitli parametreler çerçevesinde ele alınmaktadır. Benzer 
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bir şekilde Palmer, Sese ve Montano (2005) da 1998-2002 yılları arasında turizm ile ilgili 
çeşitli dergilerde yayınlanan 1790 makaleyi belirli değişkenler açısından değerlendirmektedir. 
Gastronomi ve mutfak sanatları ya da yiyecek içecek işletmeciliği alanında yapılan 
çalışmalara bakıldığında ise bibliyometrik araştırmaların (Vijay ve Raghavan, 2007; Sanchez, 
Garcia, Rama ve Vazquez, 2016) sayısının yok denecek kadar az sayıda olduğu dikkat 
çekmektedir. Söz gelimi, Vijay ve Raghavan (2007) tarafından yapılan çalışmada Journal of 
Food Science and Technology dergisinde 2000-2004 yılları arasında yayımlanan 779 makale 
yazar sayısı, atıf sayısı, atıf verilen yayınların türü, yazarların coğrafik dağılımları gibi çeşitli 
parametreler çerçevesinde incelenmektedir. Benzer bir şekilde Sanchez, Garcia, Rama ve 
Vazquez (2016) tarafından yapılan araştırmada da şarap turizmi ile ilgili 1984-2014 yılları 
arasında yayınlanan 166 makalenin bibliyometrik profili ortaya konulmaktadır.  

Ulusal alanyazın incelendiğinde ise turizm ile ilgili bibliyometrik çalışmaların Kozak 
(1994) tarafından yapılan çalışma ile başladığı görülmektedir. Bu bağlamda Kozak (1994) 
tarafından yapılan çalışmada 1990-1994 yılları arasında Anatolia Dergisi’nde yayınlanan 249 
makale yazarın unvanı, makalenin konusu, yayın yılı, sayfa sayısı, yazarın çalıştığı kurum, 
araştırma yaklaşımı, yazar sayısı ve çeviri durumu gibi çeşitli parametreler çerçevesinde 
incelenmektedir. Turizm ile ilgili bibliyometrik çalışmalarda araştırmacıların genellikle 
makaleleri (Kozak, 1994; 1995; İçöz ve Kozak, 1999; Evren ve Kozak, 2012; Özel ve Kozak, 
2012a; 2012b; Kaya, 2014; Temizkan, Çiçek ve Özdemir, 2015), lisansüstü tezleri (Kozak, 
2001; Arıca, 2014; Güçlü Nergiz, 2014; Turan, 2014; Cevizkaya, İlsay ve Avcıkurt, 2014), 
dergileri (Kozak, 1999; Özdemir ve Kozak, 2000) ve bildirileri (Çakıcı, Yıldırım ve 
Karacaoğlu, 2013; Şahin ve Acun, 2015) incelediği dikkat çekmektedir. Söz gelimi, Şahin ve 
Acun (2015) tarafından yapılan çalışmada 1990-2015 yılları arasında düzenlenen Ulusal 
Turizm Kongrelerinde turist rehberliği alanı ile ilgili yayınlanan 22 bildiri yayınlandığı 
kongre, bildirinin yazarı, yazar sayısı, yazarın unvanı, yazarın kurumu, sayfa sayısı, kaynak 
sayısı, yerli ve yabancı kaynak sayısı, bildirinin konusu, anahtar kelime sayısı gibi çeşitli 
parametreler çerçevesinde incelenmektedir.  

Diğer taraftan yapılan bibliyometrik çalışmaların turizm pazarlaması (Kozak, 2001; 
Özel ve Kozak, 2012), seyahat işletmeciliği (Arıca, 2014), turist rehberliği (Şahin ve Acun, 
2015), sağlık turizmi (Temizkan, Çiçek ve Özdemir, 2015), engelli turizmi (Cevizkaya, İlsay 
ve Avcıkurt, 2014) ve gastronomi ve mutfak sanatları ya da yiyecek içecek işletmeciliği 
(Aydın, 2014; Kodaş, 2014) gibi alanlarda yapıldığı görülmektedir. Gastronomi ve mutfak 
sanatları ya da yiyecek ve içecek işletmeciliği alanında yapılan çalışmalarda ise makaleler ile 
tezlerin bibliyometrik profillerinin ortaya konulduğu tespit edilmiştir. Söz gelimi, Aydın 
(2014) tarafından yapılan çalışmada 1998-2013 yılları arasında yiyecek içecek işletmeciliği 
ile ilgili yayınlanan lisansüstü tezler tezin yayınlandığı yıl, tezin hazırlandığı anabilim dalı, 
tezin hazırlandığı üniversite, hazırlandığı enstitü, araştırma konusu, danışmanın adı, 
danışmanın unvanı, araştırma türü, araştırma yaklaşımı, uygulama yeri gibi çeşitli 
parametreler çerçevesinde ele alınmaktadır. Benzer bir şekilde Kodaş (2014) de 1992-2013 
yılları arasında International Journal of Wine Business Research Dergisi’nde yayınlanan 362 
makaleyi makalenin yayınlandığı yıl, yazar sayısı, yazar üretkenliği, yazarın çalıştığı kurum, 
makalenin disiplini, araştırma yaklaşımı, makalenin yöntemi, atıf sayısı, sayfa sayısı 
parametreleri çerçevesinde değerlendirmektedir. Ulusal yazında yayınlanan bibliyometrik 
çalışmalara ilişkin detaylar Tablo 2’de gösterilmektedir. 
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Tablo 2: Ulusal Alanyazında Turizm ile ilgili Yayınlanan Bibliyometrik Çalışmalar

Çalışma İncelenen 
Yıllar İncelenen Konu  

İncelene 
Çalışma 

Sayısı  

Parametre 
Sayısı  Kullanılan Parametreler Bulgular 

Kozak (1994) 1990-1994 Anatolia Dergisi’nde 
yayınlanan makaleler 249 makale 8 

Yazarın unvanı, makalenin konusu, 
yayın yılı, sayfa sayısı, yazarın 
kurumu, araştırma yaklaşımı, yazar 
sayısı, çeviri durumu 

Lisansüstü öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmaların sayısın fazla olduğu; 
çoğunlukla turizm pazarlaması ile ilgili konularda yayınlandığı; 1990 yılında 
yayınlanan makalelerin ağırlıkta olduğu; en fazla katkının Anadolu Üniversitesi’nde 
görev yapan araştırmacılardan geldiği; kavramsal çalışmaların ağırlıkta olduğu; 
genellikle makalelerin tek yazarlı olduğu; çeviri olan makalelerin sayısının az olduğu 

Kozak (1995) 1979-1994 
Türkiye’de turizm ile 
ilgili yayınlanan 
makaleler 

491 makale 6 
Yazarın unvanı, makalenin konusu, 
yayınlanan dergi, yayın yılı, yayın 
kurulu, araştırma yaklaşımı 

Makalelerin ağırlıklı olarak  diğer grubunda yer alan sektör çalışanları ile lisansüstü 
öğrenciler tarafından yayınladığı; konaklama işletmeciliği konusunda hazırlanan 
çalışmaların ağırlıkta olduğu; en fazla çalışmanın Turizm Yıllığı’nda yayınlandığı; 
1990-1994 yılları arasında yayınlanan makalelerin çoğunlukta olduğu; çalışmaların 
çoğunluğunun yayın kurulu olmayan dergilerde yayınlandığı; kavramsal araştırma 
yaklaşımının daha çok kullanıldığı 

İçöz ve Kozak 
(1999) 1979-1983 

Turizm İşletmeciliği 
Dergisi’nde 
yayınlanan makaleler 

93 makale 3 Yazarın kurumu, yazarın unvanı, 
makalelerin konusu 

En fazla makalenin Ege Üniversitesi’nde çalışan akademisyenler tarafından 
yayınlandığı; çalışmaların genellikle doktor unvanı olan akademisyenler tarafından 
yapıldığı; genel turizm konusunda yayınlanan makalelerin sayısının fazla olduğu  

Kozak (2001) 1972-1998 

Turizm pazarlaması ile 
ilgili hazırlanan 
lisansüstü tez 
çalışmaları 

131 tez 5 

Tezin hazırlandığı yıl, tezin 
hazırlandığı program, hazırlandığı 
üniversite, tezin konusu, içerdiği 
turizm türü 

1991-1995 yılları arasında yayınlanan çalışmaların çoğunlukta olduğu; önemli bir 
bölümünün yüksek lisans düzeyinde hazırlandığı; İstanbul Üniversitesi bünyesinde 
hazırlanan çalışmaların ağırlıkta olduğu; çalışmaların genel olarak turizm sektörünü 
kapsadığı; en çok çalışmanın pazarlama iletişimi alt dalında hazırlandığı 

Çiçek ve Kozak 
(2012) 1997-2011 

Anatolia: Turizm 
Araştırmaları 
Dergisi’nde 
yayınlanan makaleler 

202 makale 8 

Yayınlandığı yıl, konu, yazar sayısı, 
yazarın unvanı, yazarın kurumu, 
sayfa sayısı, atıf sayısı, araştırma 
yöntemi 

2000 ve 2010 yılında daha fazla çalışmanın yayınlandığı; genellikle turizm yönetimi 
konusunda çalışıldığı ; çoğunlukla görgül araştırma yaklaşımının benimsendiği; 
çalışmaların tek yazarlı olduğu; sayfa sayısının 10 sayfanın altında olduğu; yardımcı 
doçent unvanına sahip akademisyenlerin daha fazla katkı sağladığı; çoğunlukla 
Anadolu Üniversitesi’nde görevli akademisyenler tarafından yapıldığı; yabancı 
kaynakların daha fazla tercih edildiği 

Evren ve 
Kozak (2012) 2000-2010 

Ulusal hakemli 
dergilerde turizm ile 
ilgili yayınl anan 
makaleler  

1217 
makale 9 

Yayın yılı, yayınlandığı dergi, 
yazarın kurumu, yazarın unvanı, 
yazar sayısı, makalenin konusu, 
sayfa sayısı, kaynak sayısı, araştırma 
yöntemi 

En fazla çalışmanın 2009 yılında yayınlandığı; çoğunlukla Anatolia Turizm 
Araştırmaları Dergisi’nde yayınlandığı; Gazi Üniversitesi’nde görevli akademisyenler 
tarafından daha çok çalışma yapıldığı; yardımcı doçent unvanına sahip yazarların 
çoğunlukla makale yayınladığı; tek yazarlı makalelerin daha fazla olduğu; turizmde 
yönetim organizasyon alanındaki yayınların çok olduğu; sayfa sayısının 11 -15 
arasında olduğu; genellikle kaynak sayısının 11-20 arasında olduğu; önemli bir 
kısmının görgül araştırma olduğu 

Özel ve Kozak 
(2012a) 2000-2011 

Ulusal hakemli 
dergilerde turizm 
pazarlaması ile ilgili 
yayınlanan makaleler  

286 makale 8 

Yayın yılı, yazar sayısı, sayfa sayısı, 
yayınlandığı dergi, alt alanı, 
araştırma yaklaşımı, atıf sayısı, atıf 
türü 

2003, 2006 ve 2010 yıllarında daha fazla makale yayınlandığı; makalelerin 
çoğunlukla iki yazarlı olduğu; çoğunlukla ürün konularında yayınlandığı; Anatolia 
Turizm Araştırmaları Dergisi’nde ki yayınların daha fazla olduğu; çoğunlukla görgül 
yaklaşımın benimsendiği; atıf olarak dergilerin tercih edildiği; Tourism Management 
dergisine genellikle atıf yapıldığı; ortalama sayfa sayısının 15.7 olduğu 

Türktarhan ve 
Kozak (2012) 1985-1994 Turizm Yıllığı’nda  

yayınlanan makaleler 150 makale 10 

Yazarın unvanı, yazarın çalıştığı 
kuruluş, yazarın çalıştığı üniversite, 
yazarın çalıştığı bölüm, yazar sayısı, 
makalenin konusu, yayın yılı, 
araştırma yaklaşımı, sayfa sayısı, 
kaynakça sayısı   

En çok y ayın yapan akademisyenlerin doçent unvanına sahip olduğu; yazarların 
genellikle üniversitelerde çalıştığı; çoğunlukla Dokuz Eylül Üniversites i’ ndeki 
akademisyenlerin katkı verdiği; yazarların çoğunluğunun turizm bölümünde çalıştığı; 
genellikle tek yazarlı olduğu; pazarlama konularında makalelerin sayısının fazla 
olduğu; en fazla 1994 yılında yayınlandığı; çalışmaların genellikle görgül olduğu; 
genel olarak makalelerin 11-20 ve kaynakça sayısının da 0-10 arasında olduğu 
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Zencir ve 
Kozak (2012) 2000-2010 

Sosyal Bilimler 
Enstitü dergilerinde 
turizm ile ilgili 
yayınlanan makaleler 

206 makale 9 

Yayın yılı, yayınlandığı dergi, 
makalenin konusu, yazar sayısı, 
sayfa sayısı, araştırmanın türü, yayın 
dili, kaynak sayısı, kaynak türü  

2008 yılındaki çalışmaların daha fazla olduğu; turizm yönetimi konusunun ağırlıkla 
çalışıldığı; genellikle iki yazarlı makalelerin olduğu; görgül araştırmaların belirgin 
şekilde kullanıldığı; makalelerin çoğunlukla Türkçe dilinde yayınlandığı; en fazla 
yayının Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi t arafından 
yayınlandığı; ortalama sayfa sayısının 19 olduğu; ortalama kaynak sayısının 28 
olduğu; yabancı kaynak kullanımının daha fazla olduğu 

Çakıcı, 
Yıldırım ve 
Karacaoğlu 
(2013) 

2009-2012 
Ulusal Turizm 
Kongrelerinde sunulan 
bildiriler 

337 bildiri 9 

Yazar sayısı, yazarın unvanı, yazarın 
kurumu, araştırma yaklaşımı, kaynak 
türü, özetlerin içeriği, giriş içeriği, 
yöntem içeriği, analiz türü 

Bildirilerin çoğunluğunun iki yazarlı olduğu; en fazla bildirinin yardımcı doçent 
unvanlı akademisyenler tarafından hazırlandığı; en fazla Balıkesir Üniversitesi’nde 
görevli akademisyenlerin katkı verdiği, bildirilerin çoğunluğunun alan araştırmasına 
dayalı olduğu; çoğunlukla Türkçe kaynak kullanıldığı 

Arıca (2014)  1988-2013 
Seyahat işletmeciliği 
ile ilgili yayınlanan 
lisansüstü tezler 

220 tez 10 

Tezin yayınlandığı yıl, araştırma 
konuları, danışman, tezin 
yayımlandığı üniversite, 
yayımlandığı enstitü, yayımlandığı 
program, sayfa sayısı, araştırma 
yaklaşımı, örneklem hacmi, 
uygulama alanı 

En fazla tezin 2007 ve 2011 yılında hazırlandığı; pazarlama disiplininde yayınlanan 
tezlerin ilk sırada yer aldığı; danışmanlık hususunda Necdet Hacıoğlu’nun ilk sırada 
geldiği; İstanbul Üniversitesi bünyesinde hazırlanan tezlerin ağırlıkta olduğu; sosyal 
bilimler enstitüsü bünyesinde daha fazla tezin yayınlandığı; sayfa sayılarının 101-200 
arasında olduğu; yüksek lisans programında daha fazla tezin hazırlandığı; daha çok 
nicel araştırma yaklaşımının benimsendiği; uygulamaların daha çok tüm seyahat
acenta gruplarında ve havayolu işletmelerinde yapıldığı; örneklem hacminin 0-50 
arasında olduğu 

Aydın (2014)  1988-2013 

Yiyecek içecek 
işletmeciliği ile ilgili 
yayınlanan lisansüstü 
tezler 

179 tez 10 

Tezin yayınlandığı yıl , hazırlandığı 
anabilim dalı, hazırlandığı enstitü ve 
üniversite, araştırma konusu, 
danışmanın adı, danışmanın unvanı, 
araştırma türü, araştırma yaklaşımı, 
uygulama yeri 

2010 yılında daha fazla çalışmanın hazırlandığı; genellikle turizm işletmeciliği 
anabilim dalında, sosyal bilimler enstitüsünde ve Gazi Üniversitesi bünyesinde 
hazırlandığı; yönetim ve organizasyon konularının daha sık çalışıldığı; en fazla 
danışmanlığın Dündar Denizer tarafından yapıldığı; Prof. Unvanlı danışmanların ilk 
sırada yer aldığı; görgül çalışmaların daha fazla hazırlandığı; araştırma yaklaşımında 
nicel yaklaşımın daha çok kullanıldığı; verilerin genellikle otellerden toplandığı 

Güçlü-Nergiz 
(2014) 1990-2013 

Turizm ile ilgili 
yayınlanan lisansüstü 
tezleri 

2348 tez 7 

Tezin yayınlandığı yıl, tezin konusu, 
tezin dili,  tezin hazırlandığı 
üniversite, hazırlandığı enstitü, 
hazırlandığı anabilim dalı 

2010-2013 yılları arasında daha fazla yayınladığı; turizm ile ilgili konuların daha 
fazla çalışıldığı; genellikle Türkçe dilinde yayınlandığı; çoğunlukla Gazi Üniversitesi 
bünyesinde hazırlandığı; sosyal bilimler enstitüsü ve turizm anabilim dalında 
hazırlanan tezlerin daha fazla olduğu  

Kaya (2014) 2004-2013 
Annals of Tourism 
Research Dergisi’nde 
yayınlanan makaleler 

535 makale 10 

Çalışmanın yılı, yazar sayısı, 
araştırmanın konusu, kaynakça 
sayısı, kaynakça yapısı, makalede 
başvurulan yöntem, yazarların 
isimleri, yazarların kurumları, 
yazarların bölümleri, yazarların 
milliyetleri 

Genellikle 2008-2013 yılları arasında yayınlandığı; toplam 1081 yazarın katkı 
sağladığı; iki yazarlı makalelerin daha fazla olduğu; en fazla makalenin turizm 
sosyolojisi ve kültür ile ilgili yayınlandığı; nitel araştırma yaklaşımının daha fazla 
kullanıldığı; toplam kaynak sayısının 33910 olduğu; kaynak türlerinde makalelerin 
daha fazla yer aldığı; makale sayısının 21 ile 30 arasında olduğu; en çok katkının Bob 
McKercher tarafından yapıldığı; Surrey Üniversitesi’ndeki akademisyenlerin daha 
fazla yayın yaptığı; turizm ve turizm işletmeciliği bölümündeki araştırmacıların daha 
fazla katkı sağladığı; yazarların milliyetlerinde Birleşik Krallık’ın ilk sırada olduğu  

Kodaş (2014)  1992-2013 

International Journal 
of Wine Business 
ResearchDergisi’nde 
yayınlanan makaleler 

362 makale 9 

Makalenin yılı, yazar sayısı, yazar 
üretkenliği, yazarın çalıştığı kurum, 
makalenin disiplini, araştırma 
yaklaşımı, makalenin yöntemi, atıf 
sayısı, sayfa sayısı  

2010 yılında daha fazla çalışmanın yayınlandığı; iki yazarlı makalelerin ilk sırada 
olduğu; en fazla makalenin Peter Garett ve Sonoma State Üniversitesi tarafından 
yayınlandığı; sayfa sayılarının 11-15 arasında olduğu; genellikle 11-20 atıf 
kullanıldığı; görgül araştırma yaklaşımının çoğunlukla kullanıldığı; nicel araştırma 
yönteminin daha fazla kullanıldığı; pazarlama konularının ilk sırada yer aldığı 

Turan (2014) 1984-2013 
Turizm ile ilgili 
yayınlanan yüksek 
lisans tezleri 

1670 tez 9 

Tezin yayınlandığı yıl, danışmanın 
unvanı, danışmanın adı, yayınlandığı 
üniversite, yayınlandığı enstitü, 
yayınlandığı anabilim dalı, tezin 
çalışma alanı, tezin uygulama 
bölgesi, tezin sayfa sayısı 

En çok çalışmanın 2008-2013 yılları arasında yayınlandığı; yardımcı doçent unvanına 
sahip olan danışmanların daha fazla olduğu; danışmanlıkta Mithat Zeki Dinçer’in ilk 
sırada olduğu; yüksek lisans tezinin çoğunlukla İstanbul Üniversitesi bünyesinde 
hazırlandığı; genellikle sosyal bilimler enstitüsü ve turizm işletmeciliği anabilim 
dalında yazıldığı; pazarlama alanı ile ilgili çalışmaların daha fazla olduğu; verilerin 
çoğunlukla Antalya’da toplandığı; sayfa sayılarının 101 ile 150 arasında yoğunlaştığı 
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Türktarhan 
(2014) 1929-1984 

Sistematik Türkiye 
Turizm İşletmeciliği 
Bibliyografyası isimli
eserde yer alan 
çalışmalar 

2683 
çalışma 12 

Çalışmanın  yayın yılı, yazar adı,  
yayın türü, makalenin yayınlandığı 
dergi, bildirinin sunulduğu kongre, 
bildirinin sunulduğu kongrenin 
düzenlendiği yer, kitabın basıldığı 
yer, eserin sayfa sayısı,  incelenen 
turizm endüstrisi, alt konu başlıkları, 
yayın dili, çeviri durumu 

1984 yılında daha fazla çalışmanın yapıldığı; en fazla katkının Tunay Akoğlu 
tarafından verildiği; iki yazarlı çalışmaların daha fazla olduğu; sayfa sayısının 1-20 
arasında olduğu; yoğunlukla çalışmaların makale olduğu; en fazla eserin Turizm 
Bakanlığı tarafından yayınlandığı; eserlerin çoğunlukla Arkitekt dergisinde 
yayınlandığı; en fazla bildirinin Otel Yönetimi Semineri’nde sunulduğu; en fazla 
kongrenin İstanbul’da düzenlendiği; en çok çalışmanın konaklama işletmeciliği 
alanında yapıldığı; pazarlama disiplini ile ilgili çalışmaların daha fazla yapıldığı; 
eserlerin genellikle Türkçe dilinde yayınlandığı 

Cevizkaya, 
İlsay ve 
Avcıkurt 
(2014) 

2000-2013 
Turizm alanyazınında 
engelliler ile ilgili 
yayınlanan çalışmalar 

603 tez 
49 makale 5 

Tez türü, yayınlandığı yıl, 
yayınlandığı üniversite, yayınlandığı 
enstitü, çalışma konusu 

Tezlerin çoğunluğunun yüksek lisans programında hazırlandığı; en fazla tezin 2010-
2013 yılları arasında yayınlandığı; sosyal bilimler enstitüsünde hazırlanan tezlerin ilk 
sırada yer aldığı; çoğunlukla eğitim ve öğretim konularında hazırlandığı; genellikle  
Gazi Üniversitesi bünyesinde hazırlandığı 

Şahin ve Acun 
(2015) 1990-2015 

Ulusal Turizm 
Kongrelerinde turist 
rehberliği alanında 
sunulan bildiriler 

22 bildiri 10 

Bildirinin yayınlandığı kongre, 
bildirinin yazarı, yazar sayısı, 
yazarın unvanı, yazarın kurumu, 
sayfa sayısı, kaynak sayısı,  yerli ve 
yabancı kaynak sayısı, bildirinin 
konusu, anahtar kelime sayısı, 

En fazla bildirinin 15. Ulusal Turizm Kongresi’nde sunulduğu; toplam bildiri 
sayısının 22 olduğu; sayfa sayısının 11-20 arasında olduğu; çoğunlukla 11-30 yerli 
kaynakça ve 1-10 yabancı kaynakça kullanıldığı; iki yazarlı bildirilerin sayısının fazla  
olduğu; en fazla katkının yardımcı doçent unvanına sahip araştırmacılar tarafından 
verildiği; en fazla bildirinin Balıkesir Üniversitesi’nde çalışan akademisyenler 
tarafından yayınlandığı; turizm rehberliği eğitimi konusunda daha fazla bildiri 
sunulduğu; bildirilerde çoğunlukla 4 anahtar kelime kullanıldığı; 

Temizkan, 
Çiçek ve 
Özdemir 
(2015) 

1991-2014 
Sağlık turizmi ile ilgili 
yayınlanan makaleler 
(Türkçe ve İngilizce)  

246 makale 7 

Yayın yılı, araştırma yaklaşımı, çok 
yazarlılık, çalışma alanları, yazarın 
kurumu, yayınlandığı dergi, alt 
konuları 

2011 yılında yayınlanan çalışmaların fazla olduğu; araştırma türünün çoğunlukla 
görgül olduğu; makalelerin genellikle tek yazarlı olduğu; yazarların çoğunluğunun tıp
alanında çalıştığı; en fazla katkının Simon Fraser Üniversitesi’nde çalışan 
akademisyenler tarafından verildiği; en fazla makalenin Anatolia Turizm 
Araştırmaları Dergisi’nde yayınlandığı; en fazla çalışılan alt konunun termal konusu 
olduğu 
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Yöntem 
Çalışmada, 2009-2015 yılları arasında düzenlenen Ulusal Turizm Kongrelerinde gastronomi 

ve mutfak sanatları alanı ile ilgili yayınlanan bildirilerin çeşitli bibliyometrik parametreler dikkate 
alınarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede gastronomi ve mutfak sanatları alanı ile ilgili 
bildiriler, Ulusal Turizm Kongresi elektronik bildiri kitapları üzerinden taranmış ve 63 bildiriye 
erişim sağlanmıştır. Bu aşamada 10. Ulusal Turizm Kongresi ile 16. Ulusal Turizm Kongresi dahil 
olmak üzere 7 kongre çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Gastronomi ve mutfak sanatları alanı ile 
ilgili erişim sağlanan bildiriler bir istatistiki program aracılığıyla analiz edilmiş ve ilgili 
parametreler frekans ve yüzde değerleri yardımı ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bildirilerin 
bibliyometrik özelliklerinin ortaya çıkarılabilmesi için bildirinin yayınlandığı kongre, sayfa sayısı, 
kaynak sayısı (toplam kaynak sayısı, yerli-yabancı kaynak sayısı), kaynak türleri, araştırma türü, 
araştırma yaklaşımı, veri toplama tekniği, örnekleme yöntemi, örneklem grubu, örneklem sayısı, 
verilerin toplandığı bölge, verilerin toplandığı mekan, yazar sayısı, yazarların isimleri, yazarların 
unvanları, yazarların çalıştığı kurumlar ve yazarların çalıştığı bölümler gibi parametreler 
kullanılmıştır.  

Bulgular 

2009-2015 yılları arasında düzenlenen Ulusal Turizm Kongrelerinde toplam 639 bildirinin 
yayınlandığı tespit edilmiştir. Gastronomi ve mutfak sanatları alanı ile ilgili bildirilerin ise toplam 
bildirilerin % 9,9’unu oluşturduğu görülmektedir. Bildiriler ile ilgili genel bilgilere bakıldığında 
toplam sayfa sayısının 891 ve ortalama sayfa sayısının da 14,1 olduğu görülmektedir. Yazar 
sayısının 157 ve bildiri başına ortalama yazar sayısının da 2,4 olduğu dikkat çekmektedir. 
Bildirilerin yayınlandığı kongreler incelendiğinde en fazla çalışmanın 158 bildiri ile 16. Ulusal 
Turizm Kongresi’nde yayınlandığı görülmektedir. Bu bağlamda Ulusal Turizm Kongrelerinde yıllar 
itibariyle gastronomi ve mutfak sanatları alanı ile ilgili yayınlanan bildirilerin sayısının giderek artış 
gösterdiğini söylemek mümkündür.   

Tablo 3: Bildirilerin Yayınlandığı Yıllara Göre Dağılımı 

Kongre / Yıl Toplam Bildiri 
Sayısı 

Toplam Bildiriler içinde 
Yiyecek İçecek Bildiri % 

Yiyecek İçecek ile ilgili 
Bildiri Sayısı 

10. UTK (2009) 119 5,9 7 
11. UTK (2010) 72 5,6 4 
12. UTK (2011) 67 7,5 5 
13. UTK (2012) 80 7,5 6 
14. UTK (2013) 81 16 13 
15. UTK (2014) 112 11,6 13 
16. UTK (2015) 108 13,9 15 

Toplam 639 9,9 63 

Çalışmada incelenen 63 bildirinin toplam sayfa sayısının 819 ve ortalama sayfa sayısının da 
14,1 (en az 5 ve en fazla 22) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bildirilerin sayfa sayısına göre dağılımı 
dört farklı grup altında incelenmektedir. Bu bağlamda toplamda 16-20 sayfa aralığında olan 
bildirilerin sayısının (% 42,8) diğerlerine oranla daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer 
taraftan bildirilerin % 38,1’inin de 11-15 sayfa aralığında dikkat çekmektedir. Bildirilerin sayfa 
sayılarının yıllara göre dağılımına bakıldığında ise 10. UTK’de 6-10 ile 11-15; 11. UTK’de 11-15; 
12. UTK’de 6-10; 14. UTK’de 16-20; 15. UTK’de 11-15 ve 16. UTK’de 16-20 sayfa aralığındaki
bildirilerin sayısının daha fazla olduğu görülmektedir. Bu bağlamda sunulan bildirilerin sayfa
sayısının giderek artış gösterdiği söylenebilir.
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Bildirilerde kullanılan kaynaklar incelendiğinde 63 bildirinin toplam kaynak sayısının 1785 
ve bildiri başına ortalama kaynak sayısının da 28,3 (en az 8 ve en fazla 64) olduğu tespit edilmiştir. 
Kaynakların yerli ya da yabancı olup olmadığına bakıldığında ise bildirilerde genellikle (% 54,7) 
yabancı kaynakların kullanıldığı dikkat çekmektedir. Ancak üç bildiride ise hiç yabancı kaynak 
kullanılmadığı ve hemen hemen tüm bildirilerde (62 bildiri) en az bir yerli kaynak kullanıldığı 
görülmektedir. Kaynakların türlerine bakıldığında ise toplam atıfların % 53’ünün makalelere, % 
27,2’sinin kitaplara, % 3,8’inin bildirilere ve % 16’sının da diğer kategorisinde yer alan kaynaklara 
(tez, internet, rapor gibi) yapıldığı görülmektedir. Ortalama kaynak sayıları açısından makale 
sayısının 15 (en az 1 ve en fazla 48); kitap sayısının 7,7 (en az 1 ve en fazla 29); bildiri sayısının 1,1 
(en az 1 ve en fazla 9) ve diğer kaynak sayısının da 4,5 (en az 1 ve en fazla 19) olduğu sonucuna 
varılmıştır.  
 
Tablo 4: Makalelerin Sayfa Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı 

Kongre   Sayfa Sayısı 
1-5 6-10 11-15 16-20 

10. UTK 0 3 3 1 
11. UTK 0 0 4 0 
12. UTK 1 3 1 0 
13. UTK 0 2 2 2 
14. UTK 0 0 2 11 
15. UTK 0 2 8 3 
16. UTK 0 1 4 10 

 Toplam  1 11 24 27 

Bildirilerin araştırma türü incelendiğinde ilgili yıllar arasında gastronomi ve mutfak sanatları 
alanı ile ilgili yayınlanan 63 bildirinin % 11,1’inde (7 bildiri) kavramsal yaklaşım tercih edilmişken 
% 88,9’unda (56 bildiri) ise görgül yaklaşım benimsenmiştir. Bildirilerde tercih edilen araştırma 
türünün yıllara göre dağılımı Şekil 1’de gösterilmektedir. Bu bağlamda yıllar itibariyle görgül 
araştırmalarının sayısının giderek artış gösterdiği dikkat çekmektedir.   

 

Şekil 1: Bildirilerin Araştırma Yaklaşımlarının Yıllara Göre Dağılımı 

 
 
Gastronomi ve mutfak sanatları alanı ile ilgili yayınlanan bildirilerde görgül araştırma 

türünün kullanıldığı 56 bildirinin araştırma yaklaşımı, veri toplama tekniği ve örnekleme yöntemi 
incelenmiştir. Bu bağlamda bildirilerin % 66’sında (37 bildiri) araştırma yaklaşımı olarak nicel 
araştırma yaklaşımının benimsendiği tespit edilmiştir. Geri kalan bildirilerde ise nitel araştırma 
yaklaşımı (17 bildiri) benimsenmiştir. Diğer taraftan sadece bir bildiride karma yaklaşımın 
benimsendiği dikkat çekmektedir. Nicel araştırma yaklaşımın benimsendiği bildirilerin tamamında 
da veri toplama tekniği olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımın 
benimsendiği bildirilerde ise görüşme (10 bildiri) ve doküman incelemesi (7 bildiri) veri toplama 
tekniği olarak tercih edilmiştir. Örnekleme yöntemi olarak bildirilerin % 23,2’sinde (13 bildiri) 
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kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ancak bildirilerin % 58,9’unda (33 bildiri) ise 
örnekleme yönteminin belirtilmediği dikkat çekmektedir.   

Örneklem grubu, örneklem sayısı, verilerin toplandığı bölge ve verilerin toplandığı mekân 
açısından analizleri yapabilmek için sadece veri toplama tekniği olarak anket ve görüşme yöntemi 
kullanılan bildiriler ele alınmıştır. Doküman incelemesi kapsamında ilgili çalışmalarda örneklem 
olarak menü kartı, gastronomi temalı filmler, işletme bilançoları, tez ve raporlar gibi dokümanlar 
kullanılmıştır. Bu bağlamda doküman incelemesi yapılan bildiriler yukarıda belirtilen parametreler 
çerçevesinde değerlendirmeye alınamamış ve bu çerçevede geri kalan 47 bildiri analizlere dahil 
edilmiştir. Örneklem grubu açısından değerlendirildiğinde bildirilerin % 34’ünde (16 bildiri) 
müşterilerin, % 29,8’inde (14 bildiri) işletmeci ya da yöneticilerin ve % 14,9’unda (7 bildiri) da 
aşçı, şef ya da yiyecek içecek departmanı personelinin seçildiği görülmektedir. Örneklem sayısı 
açısından bakıldığında nitel araştırmalarda ortalama 9,66 (en az 1 ve en fazla 15) olduğu görülürken 
nicel araştırmalarda ise bu sayının ortalama 194,9 (en az 28 ve en fazla 510) olduğu sonucuna 
varılmıştır. Verilerin toplandığı bölge açısından bakıldığında bildirilerin % 27,7’sinin (13 bildiri) 
verilerinin Akdeniz Bölgesi’nde toplandığı tespit edilmiştir. Ardından % 25,5’ile (12 bildiri) 
Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi gelmektedir. Şehir bazında ise 7 bildiri ile Antalya ve 
Eskişehir ön plana çıkmaktadır. Verilerin toplandığı mekânlar incelendiğinde bildirilerin % 44’ünün 
(21 bildiri) restoranlardan ve % 23,4’ün de otellerden (11 bildiri) toplanıldığı sonucuna varılmıştır. 
Geri kalan bildirilerde ise verilerin toplandığı mekânın belirtilmediği görülmektedir. 

Gastronomi ve mutfak sanatları alanı ile ilgili yayınlanan 63 bildirinin 157 yazar tarafından 
yazıldığı ve bildiri başına ortalama 2,4 yazarın düştüğü sonucuna ulaşılmıştır. Bildiriler yazar sayısı 
açısından ele alındığında bildirilerin % 46’sının (29 bildiri) iki yazarlı ve % 33’ünün (21 bildiri) de 
üç yazarlı olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan bildirilerin hangi yazarlar tarafından yazıldığına 
bakıldığında ise bu alana en fazla katkı sağlayan yazarların 4 bildiri ile Aslı Albayrak, Erdinç 
Karadeniz ve Kemal Birdir olduğu görülmektedir. Ardından 3 bildiri ile Celil Çakıcı, Levent Koşan, 
Osman Çalışkan ve Reha Kılıçhan gelmektedir. Ayrıca yayınlanan bildirilere 22 yazarın 2 defa ve 
89 yazarın da 1 defa katkı sağladığı dikkat çekmektedir. 
 
Şekil 2: Yazarların Unvanlarına Göre Dağılımı 

 
 
Bildiri yazarlarının unvanları (prof., doç., yrd.doç., dr., arş. gör., öğr. gör., uzman) 

incelendiğinde yazarların % 26,1’inin unvanının belirtilmediği görülmektedir. Bu noktada 12. 
Ulusal Turizm Kongresi’nde yayınlanan bildirilerin yazarlarının unvanlarının belirtilmediğini ifade 
etmek gerekmektedir. Diğer bir ifade ile bu kongrede gastronomi ve mutfak sanatları alanı ile ilgili 
yayınlanan 5 bildirinin yazarlarının unvanları bulunmamaktadır. Bu bağlamda en fazla bildiri 
yayınlayan yazarların da sırasıyla Yardımcı Doçent Doktor (% 20,4), Araştırma Görevlisi (% 17,8) 
ve Doçent Doktor (% 14) unvanına sahip olduğu görülürken, en az bildiri yayınlayan yazarların ise 
uzman (% 1,9) ve Doktor (% 1,9) unvanına sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Tablo 5: Yazarların Çalıştığı Kurumlar ve Birimlere Göre Dağılımı 
Kurum Adı n % Birim Adı n % 
Mersin Üniversitesi 31 19,7 Turizm Fakültesi 60 38,2 
Anadolu Üniversitesi 16 10,2 Sosyal Bilimler Enstitüsü 24 15,3 
Muğla Üniversitesi 12 7,6 Meslek Yüksekokulu 21 13,4 
Balıkesir Üniversitesi 12 7,6 Turizm İşletmeciliği ve 

Otelcilik Yüksekokulu 20 12,7 Akdeniz Üniversitesi 11 7,0 
Sakarya Üniversitesi 9 5,7 İşletme Fakültesi 9 5,7 
Erciyes Üniversitesi 7 4,5 İİBF 9 5,7 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 7 4,5 Uygulamalı Bilimler YO 9 5,7 
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 6 3,8 İktisat Fakültesi 2 1,3 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 5 3,2 Mimarlık ve Tasarım Fak. 1 0,6 
Adnan Menderes Üniversitesi 4 2,5 İletişim Fakültesi 1 0,6 
Arel Üniversitesi 3 1,9 Eğitim Fakültesi 1 0,6 
Çukurova Üniversitesi 3 1,9    
Diğer 31 19,7    
Toplam 157 100 Toplam 157 100 

 
*Yazarların çalıştıkları kurumlarda sayısı 3 ve üzerinde olanlar dikkate alınmıştır. 

 
Bildiri yazarlarının hangi kurumlarda ve bölümlerde çalıştığı bildirilerde belirtilen adres 

bilgileri çerçevesinde incelenmiş ve sonuçlar Tablo 5’te gösterilmiştir. İlgili yıllar arasında 
gastronomi ve mutfak sanatları alanı ile ilgili bildirilere 34 farklı üniversitede çalışan yazarlar 
tarafından katkı sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda en fazla bildirinin Mersin 
Üniversitesi’nde (% 19,7) görev yapan akademisyenler tarafından yayınlandığı ve ardından 
Anadolu Üniversitesi (% 10,2) ve Muğla Üniversitesi (% 7,6) ile Balıkesir Üniversitesi (% 7,6) 
geldiği görülmektedir. Bildirilerin % 52,1’inin ilk beş sırada yer alan üniversitelerde çalışan 
yazarlar tarafından yayınlandığı dikkat çekmektedir. Diğer taraftan  gastronomi ve mutfak sanatları 
alanı ile ilgili bildirilere katkı sağlayan yazarların çalıştıkları bölümler incelendiğinde ise 11 farklı 
bölümde görev yapan yazarların makalelere katkı sağladığı görülmektedir. Bu bağlamda 60 yazarın 
Turizm Fakültesi’nde çalıştığı dikkat çekmektedir. Turizm Fakültesi’ni Sosyal Bilimler Enstitüsü 
(% 15,3), Meslek Yüksekokulu (% 13,4) ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (% 
12,7) takip etmektedir. Yazarların %  50,9’unun turizm ile ilgili bölümlerde çalıştığı sonucuna 
ulaşılmıştır.   

 
Tartışma ve Sonuç 
 
Son yıllarda gastronominin akademik bir disiplin olma yolunda hızla ilerlediği görülmektedir. 

Söz gelimi, Hegarty (2009) 1996 - 2007 yılları arasında gastronomi ve mutfak sanatları alanında 
birçok akademik çalışmanın ortaya konulduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda gastronomi ve 
yiyecek - içecek işletmeciliği alanına özgü akademik dergilerin varlığı ve bilimsel yayınların 
sayısındaki artış dikkat çekici gelişmeler olarak görülmektedir (Yılmaz, 2015). Bu bağlamda bu 
çalışmada, 2009-2015 yılları arasında düzenlenen Ulusal Turizm Kongrelerinde gastronomi ve 
mutfak sanatları alanı ile ilgili yayınlanan bildirilerin çeşitli parametreler çerçevesinde 
bibliyometrik yöntemle incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışmada Ulusal 
Turizm Kongrelerinde yayınlanan elektronik bildiri kitapları taranmış ve gastronomi ve mutfak 
sanatları alanı ile ilgili 63 bildiriye erişim sağlanmıştır.  
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İlgili yıllar arasında gastronomi ve mutfak sanatları alanı ile ilgili en fazla bildirinin 16. 
Ulusal Turizm Kongresinde yayınlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Aslında bu alanla ilgili bildirilerin 
sayısının yıllar itibariyle giderek artış gösterdiğini söylemek mümkündür. Benzer bir şekilde Şahin 
ve Acun (2015) da Ulusal Turizm Kongrelerinde turist rehberliği alanı ile ilgili yayınlanan 
bildirilerin sayısının son yıllarda artmaya başladığını belirtmektedir. Bu durumun sebebini 
kongrelerde yayınlanan bildirilerin de sayısının arttığı şeklinde açıklamak mümkündür. Gastronomi 
ve mutfak sanatları alanı ile ilgili yayınlanan bildirilerde makalelerin en fazla tercih edilen kaynak 
olduğu ve bildirilerin ise nadiren kullanıldığı soncuna varılmıştır. Ayrıca bildirilerde yerli kaynak 
kullanımından ziyade yabancı kaynakların daha fazla tercih edildiği görülmektedir. Şahin ve 
Acun’un (2015) bulguları da çalışmanın bulgularını desteklemektedir. Diğer taraftan 16-20 sayfa 
aralığında olan bildirilerin sayısının diğerlerine oranla daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bildirilerin büyük bir çoğunluğunda kavramsal araştırma yaklaşımı yerine görgül araştırma 
yaklaşımının benimsendiği dikkat çekmektedir. Benzer bir şekilde Çakıcı, Yıldırım ve Karacaoğlu 
(2013), Kodaş (2014) ve Şahin ve Acun (2015) tarafından yapılan araştırmaların bulguları da bu 
çalışmayı destekler niteliktedir. Söz gelimi, Kodaş (2014) tarafından International Journal of Wine 
Business Research dergisinde yayınlanan makaleler incelenmiş ve görgül çalışmaların daha fazla 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gastronomi ve mutfak sanatları alanı ile ilgili görgül araştırma 
türünün kullanıldığı 56 bildiride genellikle nicel araştırma yaklaşımı kullanılmış ve veri toplama 
tekniği olarak da anket yönteminden yararlanılmıştır. Aydın (2014) yiyecek içecek işletmeciliği ile 
ilgili yayınlanan lisansüstü tezlerde de genellikle nicel araştırma yaklaşımın kullanıldığını 
belirtmektedir. Benzer bir şekilde Şahin ve Acun (2015) da turist rehberliği ile ilgili bildirilerin 
yarısından fazlasında anket yönteminin tercih edildiğini dile getirmektedir. Bildirilerde genellikle 
örnekleme yönteminin belirtilmediği görülmektedir. Örnekleme yönteminin belirtildiği bildirilerde 
ise kolayda örnekleme yönteminin diğerlerine oranla daha fazla tercih edildiği sonucuna varılmıştır. 
Benzer bir şekilde Çakıcı, Yıldırım ve Karacaoğlu (2013) da 10. - 15. Ulusal Turizm Kongrelerinde 
yayınlanan bildirilerin % 60,4’ünde örnekleme yönteminin belirtilmediğini ifade etmektedir. Ulusal 
Turizm Kongrelerinde yayınlanan gerek tüm bildirilerde gerekse gastronomi ve mutfak sanatları 
alanı ile ilgili bildirilerde örnekleme yönteminin belirtilmemesi büyük bir eksiklik olarak 
görülebilir. Örneklem grubuna bakıldığında ise makalelerin çoğunluğunda müşterilerin seçildiği 
dikkat çekmektedir. Diğer taraftan verilerin toplandığı bölge açısından Akdeniz Bölgesi’nin ilk 
sırada geldiği görülmektedir. Aslında bu bölgede yer alan turizm işletmelerinin sayısının ve türünün 
diğer bölgelere oranla fazla olması bu durumun nedeni şeklinde açıklanabilir. Bildirilere en fazla 
katkı sağlayan yazarların Mersin Üniversitesi’nde çalışması da bir diğer neden olarak gösterilebilir. 
Bildirilerde verilerin büyük bir kısmının otellerden toplanıldığı tespit edilmiştir. Benzer bir şekilde 
Aydın (2014) yiyecek ve içecek işletmeciliği ile ilgili tezlerin genellikle veri toplama mekanı olarak 
otelleri tercih ettiğini belirtmektedir. 

Yazar sayısı incelendiğinde 63 bildirinin 157 yazar tarafından yazıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Gastronomi ve mutfak sanatları alanı ile ilgili yayınlanan bildirilerin çoğunluğunun iki yazarlı 
olduğu görülmektedir. Bu bağlamda elde edilen bulgular daha önce bildiriler üzerine yapılan 
çalışmaların bulguları (Çakıcı, Yıldırım ve Karacaoğlu, 2013; Şahin ve Acun, 2015) ile 
örtüşmektedir. Benzer bir şekilde Kodaş (2014) da International Journal of Wine Business Research 
dergisinde yayınlanan makalelerin genellikle iki yazarlı olduğunu dile getirmektedir. Evren ve 
Kozak (2012) da çok yazarlı çalışmalarda yazarların farklı bakış açılarının ve bilgi birikimlerinin 
çalışmanın niteliğine önemli katkılar sağladığını belirtmektedir. Bildirilerin genellikle Yardımcı 
Doçent Doktor unvanlı akademisyenler tarafından yayınlandığı görülmektedir. Yazarların 
çalıştıkları kurumlar incelendiğinde bildirilerin 34 farklı üniversitede çalışan yazarlar tarafından 
kaleme alındığı ve en fazla bildirinin Mersin Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenler 
tarafından yayınlandığı dikkat çekmektedir. Diğer taraftan 11 farklı bölümde görev yapan yazarların 
bildirilere katkı sağladığı ve yazarların büyük çoğunluğunun Turizm Fakültesi’nde çalıştığı tespit 
edilmiştir. 
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Çalışma ilgili alanyazına ve araştırmacılara çeşitli yönlerden katkı sunmaktadır. Söz gelimi, 
Ulusal Turizm Kongrelerinde gastronomi ve mutfak sanatları ile ilgili yayınlanan bildirilerin 
durumu, gelişim süreci ve sorunları hakkında bilgi vermektedir. Bu bağlamda araştırmacıların 
gastronomi ve mutfak sanatları alanı ile ilgili gelecekte yayınlayacakları çalışmalar için bu 
çalışmadan araştırma türü, yaklaşımı, veri toplama yöntemi, örnekleme yöntemi gibi konular 
hakkında fikir alabileceği düşünülmektedir. Diğer taraftan ulusal yazında yer alan çalışmalarda 
(Çakıcı, Yıldırım ve Karacaoğlu, 2013; Aydın, 2014; Şahin ve Acun, 2015) Ulusal Turizm 
Kongrelerinde yayınlanan tüm bildiriler ile turist rehberliği alanındaki bildiriler ve yiyecek içecek 
işletmeciliği ile ilgili tezler incelenmiştir. Bu çerçevede gastronomi ve mutfak sanatları alanı ile 
ilgili yayınlanan bildirilerin incelenmediği tespit edilmiş ve bu çalışma ile tespit edilen boşluğun 
giderileceği düşünülmektedir. 

Araştırmanın başlıca sınırlılığını elektronik ortamda yer alan kongre bildiri kitaplarının 
incelenmesi oluşturmaktadır. Bu aşamada elektronik bildiri kitapları olan 10. Ulusal Turizm 
Kongresi ile 16. Ulusal Turizm Kongresi dahil olmak üzere 7 kongre çalışma kapsamına dahil 
edilmiştir. Bu bağlamda ileriki araştırmalarda tüm ulusal turizm kongrelerinde sunulan bildiriler 
inceleme kapsamına alınabilir ve araştırma tekrarlanabilir.  
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KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN 
TÜKETİCİ VE OTELLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Didem KUTLU1, Hasan AYYILDIZ2 

ÖZET 

Son yıllarda bilgi teknolojilerinin ve sosyal medya sitelerinin gelişmesiyle beraber ağızdan ağıza 
iletişim, sadece yüz yüze değil, internet ortamında, sosyal paylaşım sitelerinde, bloglarda vb. 
gerçekleşmektedir. Turizm ürünlerinin soyut olması ve satın alma öncesi deneme zorluğundan 
dolayı, tüketiciler algılanan riskleri ve belirsizlikleri azaltmak için deneyimli bir kaynaktan gelen 
söze güvenmektedirler. Bu da elektronik ağızdan ağza iletişimi konaklama işletmeleri açısından 
daha önemli hale getirmiştir. Bu çalışmada turizmle ilgili tanınmış altı dergide 2010-2014 yılları 
arasında yayınlanmış makaleler taranarak, elektronik ağızdan ağıza iletişimin(eAAİ), konaklama 
işletmeleri ve tüketiciler üzerine etkisi olmak üzere iki açıdan değerlendirilmiştir. Bu derlemenin 
sonucunda, tüketici merkezli çalışmalarda, eAAİ’nin potansiyel turistlerin karar verme sürecini 
etkilediği,  oteller açısından ise eAA’nin otel performansını geliştirme ve iyileştirmede önemli rol 
oynadığı belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim, Tüketiciler, Konaklama İşletmeleri 

AN EVALUATION OF ELECTRONIC WORD OF MOUTH IN HOSPITALITY 
INDUSTRY FOR CONSUMERS AND HOTELS 

ABSTRACT 

In recent years with the development of information communication technologies and social media 
sites, word of mouth(WOM) takes place not just face to face but in the internet, social networking 
sites, blogs…etc.  Due to the intangibility of the tourism product and difficulty in try it out before 
purchasing, consumers rely on word from an experienced source to reduce the uncertainty and 
perceived risks. Therefore electronic word of mouth (eWOM) has become more important in terms 
of hospitality industry. In this study, articles related to tourism published in six recognized journals 
between the year 2010-2014 have been reviewed and the impact of eWOM has been analyzed from 
the perspective of consumers and hospitality industry. As a results of this review, eWOM affect the 
decision making process of potential tourists in consumer-based studies. Also it has been observed 
that eWOM has been important to development of the hotel performance and improvement of the 
business. 

Key words: Electronic word of mouth, Consumers, hospitality industry 
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1. GİRİŞ 

Ağızdan ağıza iletişim (AAİ), son yirmi yılda ulusal ve uluslar arası birçok farklı alanlarda 
incelenmiş olup, bu araştırmaların ortak sonucu AAİ’nin tüketicilerin satın alma kararında önemli 
bir etkiye sahip olduğu ve yüksek ikna edici gücü olduğudur (De Bruyn ve Lilien, 2008:152; 
Villanueva, 2008:49).  Kotler ve Armstrong (2012:419)’a göre ağızdan ağıza iletişim, bir ürün 
hakkında hedef alıcılar ile komşu, aile üyeleri, arkadaş, iş ortağı vb. arasında gerçekleşen bir kişisel 
iletişim türüdür. Bu tür kişisel iletişim kanalları, geri bildirim imkanı olduğundan ve kişiye hitaben 
gerçekleştiğinden daha etkilidir. Silverman’ a göre AAİ’nin objektif ve bağımsız olması, güvenilir 
ve dürüst bir iletişim aracı olması, hızının ve içeriğinin sınırsız olması, tüketici yönlü, ikna edici ve 
etkileyici olması AAİ’nin geleneksel pazarlama araçlarından daha güçlü bir iletişim biçimi olmasını 
sağlamıştır (Silverman, 2011:75). Ağızdan ağıza iletişimin ticari olmayan doğası, şirket tarafından 
başlatılan tutundurma çabalarıyla kıyaslandığında, daha az kuşkulanılmasına sebep olmaktadır 
(Gremler vd., 2001: 44).  

 
Bilgi teknolojilerinin ortaya çıkması ve çevrim içi sosyal ağ sitelerinin sağladığı bilgi 

iletişim yöntemleri sonucu geleneksel AAİ, elektronik ağızdan ağıza (eAAİ) iletişime dönüşmüştür 
(Li ve Yiang, 2009: 3). eAAİ, potansiyel, mevcut veya eski müşteriler tarafından, bir ürün veya 
şirket hakkında internet üzerinde birçok kişi ve kurumla yapılan olumlu veya olumsuz ifadelerdir 
(Hennig-Thurau vd., 2004:39). Özellikle hizmet endüstrisinde ürünlerin soyut ve kolaylıkla 
tanımlanamaması nedeniyle tüketiciler algılanan riskleri ve belirsizlikleri azaltmak için deneyimli 
bir kaynaktan gelen söze güvenmektedirler. Dolayısıyla eAAİ zamandan ve alandan bağımsız 
olarak internet üzerinde gerçekleşmesi, hızı, kolaylığı, birden çok kişiye ulaşımı, yüz yüze iletişim 
baskısının olmaması gibi nedenlerden dolayı geleneksel AAİ’ye göre daha etkili olduğu için (Phelps 
vd.,2004), turizm endüstrisi için çok önemli bir iletişim alanıdır. Forrester Research (2006) 
tarafından yapılan araştırmada seyahat planı yapan tüketicilerin % 74’ten fazlasının bilgi kaynağı 
olarak diğer tüketicilerin yorumlarını kullandıkları ortaya çıkmıştır (Gretzel ve Yoo, 2008:36). 
Tüketicilerin konakladıkları otellerle ilgili yorumlarını paylaştıkları ‘tripadvisor.com’ web sitesi, 
otellerle ilgili gerçek hikayeleri anlatarak ve fotoğrafları paylaşarak, her dakika tüketiciler 
tarafından güncellenerek tarafsız yorumlar sunmaktadır (tripadvisor.com, 2005). Dolayısıyla 
tripadvisor gibi web sitelerinde üst sıralarda olmak konaklama işletmeleri açısından bir pazarlama 
unsuru olarak değerlendirilirken tüketiciler açısından da karar vermeyi kolaylaştıran bir unsur 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 
Bu çalışmanın amacı eAAİ’i kapsamlı bir şekilde incelemek, tüketiciler ve işletmeler 

açısından eAAİ’nin önemini ortaya koymak ve henüz çalışılmamış boşlukları belirleyerek, gelecek 
çalışmalara ışık tutmaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için, 2010 ve 2014 yılları arasında yayınlanmış 
ulusal ve uluslararası araştırmalar taranarak turizm endüstrisinde eAAİ’nin etkileri tüketici ve 
işletme perspektifinden yorumlanmaya çalışılmıştır.  

 
2. Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim 

 
Literatür, ağızdan ağıza iletişimi internetten önce ve internetten sonra olmak üzere ikiye 

ayırmaktadır. Internet öncesi süreç, geleneksel ağızdan ağıza iletişim olarak ifade edilmiştir (Lee 
vd., 2008: 341). Geleneksel ağızdan ağıza iletişim, gerçek kişiler arasında meydana gelen doğal, 
sözlü ve yüz yüze iletişimlerdir. Zamana ve mesafeye bağlı olarak geleneksel ağızdan ağıza 
iletişimin etkisi azalır. Bilgi teknolojisinin ortaya çıkmasıyla ve internet üzerindeki sosyal ağların 
sağladığı yeni bilgilerle geleneksel ağızdan ağıza iletişimin sınırları değişmiştir (Li ve Liang, 2009: 
3). 2014 yılı itibariyle dünyada internet kullanıcılarının sayısı yaklaşık 3.1 milyarı bularak, interneti 
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kullananların sayısı 2000 yılından beri % 753 artış göstermiştir. Bu rakam dünya nüfusunun % 
42.4’üne denk gelmektedir (internetworldstats.com). Dolayısıyla internet bir pazarlama ve iletişim 
aracı olarak, tüketicilerin aldıkları ürün ya da hizmetle ilgili yorumlarını paylaşmalarına zemin 
hazırlamıştır. Tüketiciler, elektronik posta, sohbet odaları, tartışma formları, haber grupları ve sanal 
fikir platformları gibi internet araçlarıyla birbirleriyle iletişim kurmaktadırlar.  

 
Çevrimiçi veya elektronik ağızdan ağıza iletişim, çok sayıda kurum ve kişiye internet 

yoluyla sağlanan, bir ürün ya da şirket hakkında potansiyel, mevcut ya da eski müşteriler tarafından 
yapılan olumlu veya olumsuz açıklamalardır ( Hennig-Thurau ve diğerleri, 2004: 39). Westbrook’a 
göre, eAAİ, belirli bir malın ya da hizmetin kullanımı ya da karakteristiği ile ilgili internet tabanlı 
iletişim vasıtasıyla tüketicilere yönelik tüm resmi olmayan iletişimleri kapsar (Westbrook, 1987: 
261).   eAAİ, müşteriler için ağ üzerinde pazarlamacılar tarafından sağlanan bilgilerden daha 
güvenilir, empatik ve önemli olabilir (Bickart ve Schindler, 2001: 37) ve ürününün algılanan değeri 
ve müşterilerin sadakat niyetlerini de etkiler (Gruen ve diğerleri, 2005: 449). Rekabet avantajı elde 
etmek isteyen yenilikçi işletmeler için eAAİ, önemli bir iletişim aracıdır. Bugüne kadar yapılan 
araştırmalarda eAAİ’in işletmeye üç boyutta katkı sağladığı görülmektedir. İlk olarak müşterilerin 
arzularını dinleyerek işletme hızlı bir müşteri geri dönüşü elde edecektir. İkincisi, gelecek hizmetler 
için müşteri ihtiyaçlarının daha iyi yansıtılması, pazar bilgi kalitesinin gelişmesine neden olacak ve 
bu gelişme yöneticilerin üstün kararlar almasını sağlayacaktır. Üçüncüsü mevcut hizmetlerin 
müşteri tepkilerine uyarlanması, iş hayatındaki eylemlerin daha efektif olmasına neden olacaktır 
(Andreassen ve Streukens, 2009: 257).    

 
eAAİ’nin boyutları dört açıdan incelenebilir (Davis ve Khazanchi, 2008): 
• Birleşme değeri: İnternette AAİ mesajının olumlu veya olumsuz olmasıdır. 
• Yoğunluk: Belirli bir mal veya hizmetle ilgili yorum sayısını ifade eder. Ürün veya 

hizmetle ilgili yorum arttıkça, ürünle ilgili farkındalık da artacaktır. 
• Görülebilir ipuçları: Çevrimiçi yorum yapan kişinin, diğer tüketicilere belli bir malın 

veya hizmetin özellikleri ilgili bir değerlendirmeyi, resim veya fotoğraf olarak 
göndermesidir. Bu resim yorumcunun ürünle ilgili derecelendirmesini de kapsar.   

• Eleştiricinin türü: İnternette AAİ’e katılanların bireysel yapısını ifade eder. Çeşitli 
kaynaklardan gelen çevrimiçi yorumlar, ya uzman eleştirmenler ya da ürün veya 
hizmetle ilgili olumlu veya olumsuz tecrübesi olan kişiler tarafından oluşturulmaktadır. 
Web sitesi önerileri, çevrimiçi temsilci önerileri, emsallerin eleştirileri ve editoryal 
eleştiriler ya da öneriler, çevrimiçi çeşitli kaynakları olarak sayılabilir. 
 

 Temelde geleneksel AAİ ile eAAİ’in amaçları aynı olsa da gerçekleştiği ortam, yöntem ve 
etki düzeyi açısından aralarında bazı farklar bulunmaktadır. Geleneksel AAİ gerçek zaman ve sınırlı 
alan içinde sözlü iletişim yoluyla karşılıklı olarak yapılır. eAAİ ise alan ve zamandan bağımsız 
olarak internet üzerinde gerçekleşir. eAAİ, hızı, kolaylığı, birden çok kişiye ulaşımı, yüz yüze 
iletişim baskısının olmaması gibi nedenlerden dolayı geleneksel ağızdan ağıza iletişime göre daha 
etkilidir (Phelps vd., 2004). 
 

2.1 .eAAİ’nin Özellikleri 

eAAİ’in özellikleri geleneksel AAİ’den farkları ışığında aşağıda sıralanmıştır (Li ve     
Liang, 2009: 4): 

• Yüksek verimli yayılma: Geleneksel AAİ’de bilgi özel konuşmalarla iletilir. eAAİ’de ise 
yazıyla, resimle, multimedya mesajlarla veya arama motorlarıyla, sınırsız bir şekilde 
gerçekleşir. Geleneksel AAİ süreci yaş, statü gibi birçok faktörden etkilenir. eAAİ, 
sosyal sınıf farklılıklarını ortadan kaldırarak, herkesin eşit bir şekilde düşüncelerini 
paylaşmalarını sağlar. 
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• Çeşitli yollarla iletim: eAAİ,  elektronik posta, sabit mesaj, web sayfası, posta listesi, 
chat odaları veya bloglar gibi değişik şekillerde gerçekleşir. 

• Anonimlik:  eAAİ’da daha az engelleme, daha az sosyal anksiyete, daha az kamusal öz 
farkındalık görülür. Bir yandan bu anonimlik kişilerin daha özgürce ve dürüstçe 
fikirlerini paylaşmalarını sağlarken, bir yandan da bu gizlilik, sosyal kurallara daha az 
bağlı ve bilgilerin güvenirliliğinin azaldığı bir ortam yaratır.    

• Interaktif:  Bilginin sadece göndericiden alınacağı gerçeğinin tersine, eAAİ çift yönlü 
meydana gelir. eAAİ’da alıcı, satın alma öncesi karar aşamasında ihtiyacı olan bilgiyi 
aktif olarak arar.  

• Uzun süre saklanma: Elektronik postalar, bloglar, resimler, videolar, ses dosyaları 
yoluyla iletilen mesajlar depolanır. Geleneksel AAİ’in etkisi zaman geçtikçe azalırken, 
eAAİ’de bilgiler sürekli güncellenir. 
 

2.2.eAAİ’nin Kanalları 
 

eAAİ’i temelde senkronize iletişim ve senkronize olmayan iletişim olmak üzere iki grupta 
toplayabiliriz. Anlık mesajlaşma, sohbet odaları ve haber grupları gibi medya ortamlarında iletişim 
eş zamanlı gerçekleşirken; bloglar, web siteleri, e-postalarda ise senkronize olmayan bir şekilde 
gerçekleşmektedir. Şekil 1.’de gösterilen eAAİ kanallarından biri olan elektronik posta ağları bir 
tüketiciyi diğerine bağlarken, web sayfaları ise bir tek tüketiciyi birçok diğer tüketiciye 
bağlamaktadır (Litvin vd., 2008: 462).  
 

 
 

 Ürün yorumları, bir kişiden birçok kişiye iletişimin gerçekleştiği kanallardan olup, hem 
tüketicilerin ürünle ilgili yaptıkları olumlu ve olumsuz eleştirileri içerirler, hem de sosyal etki 
üzerinde, bilgilendirici ve tavsiye edici olmak üzere iki önemli rol oynarlar. Bilgilendirici olarak, 
kullanıcı odaklı bilgi sunmakta, tavsiye edici olarak ise ürün popülerliğine olumlu veya olumsuz 
etki etmektedirler (Park vd., 2007: 126).  

Bloglar ise, The Merriam-Webster Sözlüğünde yapılan tanıma göre; yazarın görüşlerini 
içeren çevrimiçi kişisel günlük, yorum ve linklerden oluşmuş bir websitesidir. Bloglar, gizlilik 
kapsamında, bloggerlar için psikolojik ve sosyal ilişki işlevine hizmet ederek, bireysel ya da kişiler 
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arası bilgiyi açığa çıkararak haber grupları, sohbet odaları ve anlık mesajlaşmadan farklılaşırlar 
(Huang vd., 2010: 514). Blogların etkileşimci ve paylaşımcı doğal yapısı, eAAİ’nin bilgi iletme 
işlevine uyum sağlar. Dolayısıyla, eAAİ’nde kullanılan kanallarda, iletişim bir kişiden bir kişiye (e-
posta gibi), birçok kişiden birçok kişiye (sohbet odaları gibi) ya da bir kişiden birçok kişiye (web 
sayfaları gibi) gerçekleşmekte, etkileşim düzeyi açısından incelendiğinde ise eş zamanlı veya eş 
zamanlı olmayan şekilde oluşmaktadır. 
 

2.3.eAAİ’nin Güçlükleri ve Fırsatları 
 
eAAİ, tüketicilere, mal ve hizmetlerle ilgili bilgileri sadece bildikleri birkaç kişiden gelen 

mesajlarla sağlamakla birlikte, geniş bir coğrafik alana dağılmış kişilerin ürün ya da hizmetle ilgili 
tecrübelerini de paylaşmaya izin verir. eAAİ, tüketicilere alternatif bir bilgi kaynağı sağlayarak, 
şirketlerin, tüketicileri geleneksel pazarlama ve reklam kanalları aracılığıyla etkilemesine 
harcayacağı eforu azaltmasına yardımcı olur (Jalilvand, 2011: 44). Düşük maliyetli olması, mesaj 
içeriğinin sık ve çabuk değiştirilebilir olması ve doğrudan satın almaları motive edici gibi 
avantajları da bulunmaktadır (Akar, 2009: 128). Ancak, eAAİ’ in mesajlarının anonim olması, 
kasıtlı olarak yanıltıcı ve içerik dışı mesajların yayınlanması yeni problemlerin ortaya çıkmasına 
neden olur (Litvin vd., 2008: 462). eAAİ’te tam güven varsa işletmenin büyümesi kısıtlanabilir. 
Küçük işletmelerin tavsiye üzerine yeni müşteri bulma şansı, pazar ve ağlarda mevcut müşterilerin 
faaliyetleriyle sınırlıdır. eAAİ kontrol edilemediği için ürün veya hizmetle ilgili olumsuz bir 
düşüncenin yayılma hızı çok yüksektir (Stokes ve Lomax, 2002: 351). eAAİ, işletme için bir 
taraftan pazarlama çabalarını arttırırken, diğer taraftan olumsuz eAAİ olması durumunda işletmenin 
marka imajına ve itibarına zarar verebilir (Chan ve Ngai, 2011: 507).     

 
3. eAAİ ve Turizm 

 Turizm ürünlerinin soyut olması ve önceden denenme imkanının olmaması, tüketici risk 
algısının yüksek olması ve bu risk algısını azaltacak bilgiyi elde etme yerlerinin yetersiz olması gibi 
nedenlerle tüketiciler bilgi kaynağı olarak elektronik ortamdaki yorumlara başvurmaktadırlar 
(Göral,2015: 2).  Çevrimiçi tüketici yorumları, katılımcı, işbirlikçi ve kullanıcı merkezli, dinamik 
ve zengin içerikli tanımlanabilir. İnternette yapılan bu yorumlar özellikle seyahat hizmetleriyle 
ilişkili yüksek riskli ve pahalı hizmetler için daha önemli hale gelmiştir (Zhang ve Vasquez, 2014: 
55). Dolayısıyla, internette yapılan turizm destinasyonu, oteller ve turizm hizmetleri ile ilgili 
yorumlar,  seyahat planı yapanlar için çok önemli bir bilgi kaynağı haline gelmiştir. Tüketici 
yorumları ve değerlendirmeler, eAAİ’nin en yaygın ve ulaşılabilir formlarından biri olmuştur. 
Önemli seyahat sitelerinden biri olan Tripadvisor’da her yıl milyonlarca potansiyel ziyaretçinin, 
diğer ziyaretçiler tarafından yapılan yorumlara bakarak satın alma kararı verdiği görülmektedir 
(Tripadvisor.com, 2006). Seyahat yorumlarını okuyanların, bu yorumları güncellik, güvenilirlik ve 
eğlence bağlamında pazarlama faaliyetlerinden daha üstün tuttukları görülmüştür (Gretzel ve Yoo, 
2008: 36). Mauri ve Minazzi (2013) yaptıkları çalışmada, ticari olmayan web sitelerinde yapılan 
seyahat veya otelle ilgili yorumlarla, tüketicilerin otel rezervasyonu yaptırması arasında pozitif bir 
ilişkinin olduğunu bulmuşlardır. Yapılan diğer araştırmalarda da bilgi arama, seyahat planlama ve 
satın alma kararlarında eAAİ’in etkisinin önemli olduğu tespit edilmiştir (Litvin vd., 2008: 466; 
Gretzel ve Yoo, 2008: 36; Mauri ve Minazzi, 2013: 99; Xie vd.,2014: 1). 

 
Dolayısıyla turizm sektörü açısından bakıldığında, sanal seyahat yorumları, eski müşterilerin 

dolaylı tecrübelerine ulaşma imkanı sağladığından, potansiyel turistlerin seyahat kararları için çok 
yararlıdır. Bu tüketici yorumlarının hem mal ve hizmetlerle ilgili bilgi verme hem de öneri sunma 
olmak üzere ikili rolü vardır (Park vd., 2007: 140).  
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4. Metodoloji 

Bu çalışma, son beş yılda eAAİ ve turizm ile ilgili yayınlanmış olan makaleler (2010-2014), 
taranarak oluşturulmuştur. 2010 yılına kadar benzer çalışma yapıldığı için ve güncel bilgileri analiz 
edebilmek için bu dönemler özellikle belirlenmiştir. Belirtilen yıllardaki makaleler; eAAİ, çevrimiçi 
müşteri yorumları, çevrimiçi AAİ, internet tavsiyeleri, elektronik yönlendirme, çevrimiçi seyahat 
toplulukları, turizm endüstrisi ve oteller kelimeleri kullanılarak geniş bir arama yapılarak 
incelenmiştir. Veri toplama işlemi 2014 yılında yayınlanan makaleleri kapsayacak şekilde 2015 
yılında Ocak, Şubat aylarında yapılmıştır. Derlemeye araştırma notları, kitap incelemeleri ve editör 
önsözleri dahil edilmemiştir. İlk başta toplanan makale sayısı 44 olup, konuyla doğrudan ilgisi 
olmayanların elenmesiyle sayı 30 olarak tayin edilmiştir (Şekil 2). Çalışmada seçilen bilimsel 
dergiler turizm endüstrisi ile olan ilgisi ve akademik tanınırlılıklarına bağlı olarak aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir; International Journal of Hospitality Management, International Journal of 
Contemporary Hospitality Management,  Cornell Hospitality Quarterly, Journal of Travel & 
Tourism Marketing, Tourism Management, Journal of Travel Research. Seçilen bu makaleler, 
tüketici ve işletme olmak üzere iki açıdan sınıflandırılmıştır. Tüketici odaklı 17, işletme merkezli 
ise 13 makale değerlendirmeye alınmıştır. 

 
 

 
Şekil 2 – Makalelerin yıllara göre dağılımı 

 
Tüketici yönüyle eAAİ’nin etkisinin incelendiği çalışmalarda, cinsiyetin eAAİ’ye etkisi, 

yorum yapanların profilinin belirlenmesi, güvenilirlik, içerik, medyayı  (bloglar, sanal topluluklar, 
websiteleri, ürün yorum siteleri vb) içeren olumlu ve olumsuz yorumlara ilişkin faktörler ve satın 
alma, tekrar satın alma niyeti, sadakat gibi faktörler değerlendirilmiştir.  
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5. Bulgular 
 

5.1.eAAİ’nin Etkileri 
 

İncelenen çalışmalarda, eAAİ’nin tüketicilere ve işletmelere doğrudan ve dolaylı etkileri 
olduğu görülmüştür.  

 
5.1.1. eAAİ’nin Tüketicilere Etkileri 

Tüm makalelerde eAAİ’nin bilgi arama aşamasındaki önemli rolüne değinilmiş ancak 
spesifik olarak tüketiciye etkileri açısından incelediğimizde; güvenilirlikle ilgili 4, iyi niyetli 
yorumların etkisiyle ilgili 2, yorumları paylaşanların profili belirlemeye dönük 5, riski azaltmayla 
ilgili 1, eAAİ’nin rezervasyon niyetine etkisiyle ilgili 1, bağdeğer ve yoğunlukla ilgili olarak 3, 
satınalma niyetiyle ilgili 2 ve içeriği belirlemeye dönük 1 makale göze çarpmaktadır. 

 
Tüketiciler, bilgi arama açısından ve satın alma davranışına katkısı olacağını 

düşündüklerinden eAAİ veya çevrimiçi tüketici yorumlarına yönelmektedirler. Tüketici odaklı 
makalelerde (Tablo I) karar verme süreci, tüketicilerin dürtüleri, satın alma niyeti, rezervasyon 
niyeti, algılanan güvenirlik, uzmanlık düzeyi, yararlı yorumların karar vermeye ve satın almaya 
etkisi incelenmiştir (Xiang ve Gretzel, 2010: 185; Jun vd. 2010: 579; Lee vd., 2011: 683; Xie vd., 
2011: 182; Dickinger, 2011: 378; Sparks ve Browning, 2011: 1310; Papathanassis ve Knolle, 2011: 
215; Yacouel ve Fleischer, 2012: 221; Rong vd., 2012: 731; Mauri ve Minazzi, 2013: 99; Tham vd., 
2013: 145; Filieri ve McLay, 2014: 44; Tsaur vd., 2014: 884; Munar ve Jacobsen, 2014: 52).  

 
 
 
 

Tablo I. eAAİ’nin Tüketicilere Etkileri 
Yazar/Yayın Yılı Başlık Tanım Metod Sonuç 
Jun vd. / 2010 Online information 

search strategies: a focus 
on flights and 
accomodations 

Bireylerin çevrimiçi 
seyahat ürünlerini satın 
almada faydalandığı 
bilgiyi arama 
stratejilerini anlamaya 
dönük bir araştırma 

Kanada Turizm 
Komisyonu tarafından 
toplanan 2001 yılı ikincil 
veri analizi. 2470 Kuzey 
Amerika kullanıcılarıyla 
yapılan anket çalışması  

Çalışmanın sonuçları  
yapıcı seçim sürecini 
desteklemektedir. 
Çevrimiçi konaklama 
alıcılarının değişik 
kaynaklardan 
yararlandıkları, sadece 
etkileşimsel değil bilgiye 
ve marka özelliklerine de 
odaklandıkları 
görülmüştür.  
  

Xiang ve Gretzel / 2010 
 

Role of social media in 
online travel information 
search 

Seyahatle ilgili 
aramalarda arama 
motoru sonuçlarında 
hangi sosyal medyanın 
göründüğünü 
araştırmaya dönük bir 
çalışma 

Önceden tanımlanmış 
kelimeler ve 9 ABD 
turist destinasyon ile 
bağlantılı isimler seyahat 
planlayan bir tatilciymiş 
gibi aranarak yapılmış. 

Çalışmaya göre sosyal 
medyanın arama 
sonuçlarının önemli bir 
kısmını oluşturmaktadır. 
Yani arama motorları 
turisti direk sosyal 
medyaya 
yönlendirmektedir. 

Xie vd./ 2011 Consumers’ responses to 
ambivalent online hotel 
reviews: The role of 
perceived  source 
credibility and pre-
decisional disposition  

Çevrimiçi yorumcuların 
KTB’nin (Kişisel 
Tanımlama Bilgileri) 
varlığı tüketicilerin 
kararsız çevrimiçi otel 
yorumlarını ve otel  
rezervasyon niyetini 
etkileme süreci 

274 üniversite 
öğrencisiyle yapılan 
deneysel bir çalışma 

Sonuçlar, KTB’nin 
varlığının çevrimiçi 
yorumların algılanan 
güvenirliğini olumlu 
etkilediğini 
göstermektedir. Çiftler 
yorumlarda kararsız 
kaldığında KTB’nin 
varlığı tüketicinin otel 
rezervasyon niyetini 
önemli ölçüde düşürür. 
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Dickinger / 2011 The trustworthiness of 
online channels for 
experience and goal-
directed search tasks  

Güvenirliği üç farklı 
kanaldan (kişisel, 
pazarlama ve editoryal) 
karşılaştırmasını yapar. 

453 katılımcıyla yapılan 
anket ile veri 
toplanmıştır. 

Kullanıcı tarafından 
üretilen içeriğin yüksek 
güvenirlik ve doğruluk 
göstermesine rağmen çok 
bilgilendirici olmayacağı 
belirtilmiştir. Turist 
panoları gibi editoryal 
içerik sağlayıcılar ise en 
iyi bilgi sağlayıcılar olarak 
düşünülür. Sonuç olarak 
çevrimiçi kanalın türüne 
göre güvenirliğin farklı 
boyutları tam güvenin 
oluşumunda etkilidir.   

Lee vd / 2011 Helpful reviewers in 
tripadvisor, an online 
travel community  

Bu çalışma 
tripadvisor’daki 
çevrimiçi itibar sistemini 
inceler. Çevrimiçi 
seyahat topluluklarında  
yararlı yorumlarda 
bulunan kişilerin 
profilini çıkarır.  

Ocak 2010’da 
tripadvisor sitesinde otel 
yorumları incelenmiştir. 

Yararlı yorumlarda 
bulunan kişilerin daha 
fazla seyahat edenlerden 
oluştuğu, aktif olarak 
yorum ilettikleri, herhangi 
yaş ve cinsiyet grubuna ait 
ve düşük otel 
değerlendirmelerinde 
bulundukları ortaya 
çıkmıştır. 

Papathanassis ve Knolle 
2011  

Exploring the adoption 
and processing of online 
holiday reviews: a 
grounded theory 
approach 

Bu çalışma tatil 
seçiminde çevrimiçi 
yorumların sekonder ve 
tamamlayıcı rolü olduğu, 
benimsemeden ve 
kullanmadan önce 
sezgisel bir sete tabi 
tutulduklarını 
göstermektedir. 

Gömülü teori, kalitatif-
keşfedici araştırma 
metodu kullanılmıştır. 

Çevrimiçi yorum 
kullanımının teorik 
modellemesi. Tüketiciler, 
çeşitli içerik kaynaklarını 
birleştirir ve kullanırlar. 
Ayrıca tüketiciler içeriği 
filtrelemek için 
genişletilmiş sezgisel bir 
sete ihtiyaç duyduğu 
görülmektedir. 

Sparks ve Browning / 
2011 

The impact of online 
reviews on hotel booking 
intentions and perception 
of trust 

Bu çalışma, güven 
algısını ve tüketici 
tercihini etkileyen dört 
temel faktörü 
araştırmaktadır. Bu 
faktörler: yorumun 
hedefi, yorum setinin 
bağdeğeri, yorumların 
çerçevelenmesi ve 
tüketici tarafından 
üretilen sayısal 
değerlendirmeleri 

Deneysel tasarım 
çalışması.  Avustralyalı 
veri tabanından alınan 
554 topluluk üyesi ile 
yapılmıştır. 

Özellikle tüm yorum seti 
olumsuz olduğunda 
tüketicilerin erken 
olumsuz yorumlardan 
daha fazla etkilendiği 
görülmüştür. Ancak 
olumlu çerçevelenmiş 
bilgiler ve sayısal 
değerlendirmeler, 
rezervasyon niyetini ve 
tüketici güvenini 
arttırmaktadır. 
Tüketicilerin yorumlara 
dayalı otel 
değerlendirmelerinde 
kolay bilgi sürecine 
güvenme eğiliminde 
olduğunu  göstermiştir. 

Rong vd. / 2012 A behavioral analysis of 
web sharers and 
browsers in Hong Kong 
using targeted 
association rule mining 

Kullanıcı gruplarını 
paylaşan ve tarayan, 
paylaşan fakat 
taramayan, tarayan fakat 
paylaşmayan, 
paylaşmayan ve 
taramayan olmak üzere 
dört şekilde 
sınıflandırarak hedef 
müşterileri belirlemek 

1708 telefon görüşmesi 
yapılarak yurt dışına 
giden turistlere anket 
uygulanmıştır. 

eAAİ’i direk etkileyen 
faktörler tanımlanmış, 
tarayan ve paylaşanların 
profili çıkarılmıştır. Yaş, 
gelir düzeyi, seyahat 
tecrübesi düzeyi, seyahat 
motivasyonları ana 
faktörler olup, cinsiyet ve 
yurt dışı tecrübesi, 
seyahatle ilgili bilgiyi 
aramada alıcıların 
davranışını etkilemektedir. 

Melian-Gonzalez vd. / 
2013  

Online customer reviews 
of hotels: As 
participation increases, 
beter evaluation is 
obtained 

Geniş ölçekli bir 
araştırmayla eAAİ’nin 
bağdeğeri ve yoğunluğu 
incelenmektedir 

200 destinasyondan 624 
turist bölgesi seçilmiş ve 
bu bölgelerdeki 16680 
otelle ilgili ‘Tripadvisor’ 
da yapılan yorumlar 
incelenmiş. 

Otelle ilgili yorumlar 
arttıkça yorumlardaki 
değerlendirmeler daha 
olumlu olmaktadır. Daha 
az misafir 
değerlendirmeleri olumsuz 
olduğu gibi, ilk yorumlar 
sistematik olarak daha 
kötü olmaktadır. 
Dolayısıyla yoğunluk ve 
bağdeğer arasında ilişki 
vardır. 
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Liu vd. / 2013 Analysing changes in 
hotel 
customers’expectations 
by trip mode 

Aynı geçmişe sahip 
müşteri grupların 
seyahat modunun, 
müşteri beklentilerini 
nasıl  değiştirdiğini 
anlamaya dönük bir 
araştırma 

Bir çevrimiçi kaynaktan 
alınan eAAİ veri seti ve 
sentiment mining 
(Duygu analizi: doğal 
dilde yazılmış cümlelerin 
olumluluk/ olumsuzluk 
düzeyinin belirlenmesi) 
kullanılmıştır. 

Müşteri beklentisi ve 
memnuniyeti, aynı turist 
farklı seyahat 
modundaysa, değişiklik 
göstermektedir. Ayrıc a, 
hiçbir seyahat modunda, 
otel faktörleri ile ilgili 
beklentileri değişmeyen 
müşteri tipi de 
bulunmaktadır. 

Tham vd. / 2013 Social media in 
destination choice: 
Distinctive electronic 
word-of-mouth 
dimensions 

eAAİ’in destinasyon 
imajı ve seçimine karşı, 
ayırt edici  güvenilirlik 
profilini anlamayı 
iyileştiren kavramsal bir 
makale 

Literatür taraması Geleneksel AAİ ile eAAİ 
arasındaki beş farklı 
boyuta değinmektedir: 
Kaynak-alıcı ilişkileri, 
kanal çeşitliliği, bilgi 
talebi, mesaj saklama, 
bilgiyi açığa çıkarma 
motivasyonları. Bu 
boyutlar, geleneksel AAİ 
ve eAAİ arasında 
güvenilirlik düzeyleri 
açısından farklılık 
olduğunu göstermektedir. 

Sparks vd. / 2013 Online travel reviews as 
persuasive 
communication: The 
effects of content type, 
source and certification 
logos on consumer 
behavior 

Çevrimiçi yorumlardaki 
kaynak, içerik stili ve 
güvenirlik işaretlerinin 
dört tüketici inancını 
nasıl  etkilediğini ve bu 
etkileşimler  bir eko-
otelde davranış ve satın 
alma niyetini 
etkilemesini  araştıran 
bir çalışma 

Avustralyan veri tabanlı 
bir pazar şirketinden 
alınan 537 üye ile 
yapılan çevrimiçi anket 
yöntemi 

Turistlerin çoğunluğu, 
tüketiciler tarafından 
iletilen spesifik yorumların 
yararlı ve güvenilir 
olduğunu 
düşünmektedirler. Onların 
satın alma niyeti tesise 
karşı genel tutum ve 
kurumsal sosyal 
sorumluluk inançları 
tarafından etkilenmektedir. 

Viglia vd. / 2014 Please, talk about it! 
When hotel popularity 
boosts preferences 

Genel değerlendirme, 
kalite ölçüsü ve 
yorumların sayısı, 
popülerliğin ölçüsünün  
otel tercihlerine etkisinin 
değerlendirilmesi 

161 katılımcıyla 
gerçekleştirilen 
çevrimiçi anket yöntemi
  

Gençlerin özellikle genç 
erkeklerin popülarite 
açısından daha az 
etkilendiği, kaliteye daha 
çok güvendikleri 
görülmüştür. Tüketici 
tercihlerinin, 
değerlendirmenin yüksek 
ya da düşük olmasına 
bağlı kalmaksızın yorum 
sayısının fazlalığı ile 
arttığı görülmüştür. 

Filieri ve McLeay / 2014 E-WOM and 
accommodation: An 
analysis of the factors 
that influence travelers’ 
adoption of information 
from online reviews 

Seyahat edenlerin karar 
verme sürecinde bilgiyi 
çevrimiçi yorumlardan 
almasında, tüketiciyi 
neyin etkilediğini tespit 
etmek için yapılmıştır. 

578 katılımcıya  
çevrimiçi anket yöntemi 
uygulanmıştır. 

Ürün derecelendirme, bilgi 
doğruluğu, bilgi değeri 
katma, bilgiyle ilgisi, 
bilginin güncelliği,  
seyahat edenlerin 
konaklamalarla ilgili 
bilgiyi çevrimiçi 
yorumlardan edinmesinin 
güçlü belirleyicileridir. Bu 
da yüksek katılımı olan 
seyahatçilerin bilgi 
sürecinde hem 
merkezi(bilgi kalitesi) hem 
de çevresel (ürün 
derecelendirme) yolları 
benimsediğini 
göstermektedir. 

Ring vd. / 2014 Word-of-mouth 
segments: online, 
offline, visual and 
verbal? 

Turistlerin, tatil 
tecrübelerini 
paylaşmalarında hem 
kullandıkları iletişim 
kanalı hem de 
paylaştıkları içeriğin 
rolünü anlamaya 
çalışmıştır. 

Çevrimiçi ve mektupla 
940 kişi ile yapılan anket 
çalışması 

Araştırma sonucu AAİ’nin 
homojen bir aktivite 
olmadığını göstermiştir. 
İçeriğin sözlü ve görsel 
olup olmamasına ya da 
kullanılan kanalın çevrim 
içi veya çevrim dışı 
olmasına göre AAİ 
farklılık gösterir. 

Munar ve Jacobsen / 
2014 

Motivations for sharing 
tourism experiences 
through social media 

Yazın tatil yapanların 
sosyal medyaya 
katkılarını ve çeşitli 
sosyal medya aracılığyla 

Havaalanında 398 kişi 
ile yapılan güzergah 
araştırması  

Çalışma, görsel içeriğin 
baskınlığının yanı sıra 
içerik yaratanların özgecil 
ve toplumsal 
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içeriği paylaşma 
istekliliğini araştıran bir 
çalışmadır. 

motivasyonlarının ve 
motivasyonel farklılıkları 
açığa çıkarır. Sosyal 
medya tarafından 
tecrübelerin paylaşılması 
sosyallik ve duygusal 
destek açısından değerli 
olmasıyla beraber tatil 
kararı için bilgi kaynağı 
olmada daha az ilgilidir. 

Tsaur vd. / 2014 Do travel product types 
matter? Online review 
direction and 
persuasiveness 

Çalışmada iki tur temelli 
ve bilet temelli ürünler 
seçilerek, seyahat ürün 
tipinin ve çevrimiçi 
yorumların yönünün 
inandırıcılığı nasıl 
etkilediği araştırılmıştır. 

Tur temelli  ürünlerde 
264 geçerli cevap 
üzerinden, bilet temelli 
ürünlerde ise 236 anket 
analize tabi tutulmuştur. 

Seyahat ürün tipi ve 
çevrimiçi yorumların 
yönünün, çevrimiçi 
inandırıcılıkta bileşik 
etkisi vardır. Grup paket 
turlarda, havayolu paket 
biletlerinde ve otel 
konaklama ürünlerinde, 
katılımcılar olumsuz 
yorumları daha ikna edici 
bulmuşlardır. Ancak 
düşük bütçeli uçak 
biletinde olumlu yorumlar 
daha ikna edici 
bulmuşlardır. 

 
Yapılan araştırmalarda, tüketicilerin sosyal medya aracılığıyla oluşturdukları içeriğin, 

otellerin kendi web sitelerinde veya facebook ya da twitter gibi sosyal ağlarda açtıkları hesaplardan 
daha güvenilir olduğunu göstermiştir (Sparks ve Browning, 2011: 1318; Hsu, 2012: 973; Sparks 
vd., 2013: 8; Tham vd., 2013: 145). Bu güvenilirlik, kişisel tanımlama bilgilerinin varlığıyla 
yorumların inanırlığını arttırırken tüketicilerin otel rezervasyon niyetini de önemli derecede etkiler 
(Xie vd., 2011: 182). Ancak Dickinger’e göre kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin 
güvenirliğinin ve doğruluğunun yüksek olmasına karşın bilgilendiriciliği düşüktür. Sparks vd.’ye 
(2013: 8) göre yönetici tarafından oluşturulan içeriğe göre kullanıcı tarafından oluşturulan içerik 
daha güvenilir ve ikna edici bulunmasına karşın, Papathanassis ve Knolle’e (2011: 220) göre 
tüketiciler işletme tarafından üretilen içeriğe daha çok güvenmektedirler. 

 
Ring vd.’ye (2014: 9) göre içeriğin sözlü ve görsel olup olmamasına veya kullanılan kanalın 

çevrim içi ya da çevrim dışı olmasına göre eAAİ farklılık gösterir. Rong vd. (2012: 739) ise içeriği 
kullanıcı davranışı açısından incelemişler ve araştırmalarının sonucunda, paylaşımcıların ve 
tarayıcıların, yaş, gelir ve eğitim düzeyi gibi demografik farklılıklardan dolayı değişik davranışlar 
gösterdiklerini bulmuşlardır. Buna göre paylaşımcılar daha çok genç ve eğitim düzeyi yüksek 
kişilerden oluşmaktadır ve pazarlama açısından bakıldığında eAAİ faaliyetlerini arttırmak için bu 
gruba daha fazla kaynak aktarılmalıdır. Liu vd.’ye (2013: 370) göre, aynı geçmişe sahip kişiler 
farklı seyahat modlarında farklı otel beklentilerine sahip olabilirler. Örneğin iş gezisinde yaşlı 
misafirler parayı umursamadan en iyi hizmeti beklerken, aileyle seyahat ettiklerinde ise hizmete 
karşı daha az duyarlı olabilmektedirler.  Yaz tatiline çıkan İskandinav turistlerin sosyal medyaya 
katılımının arkasında yatan sebepleri araştıran Munar ve Jacobsen’a (2014: 52) göre, başkalarına 
yardım etme, sosyal ve duygusal destek sağlama, başkalarının kötü ürünleri kullanmasını önleme 
kişilerin sosyal medyaya katılımını sağlayan faktörler olup, tanınırlık sağlamanın önemli bir faktör 
olmadığını bulmuşlardır. Lee vd.’ye (2011: 683) göre bu faydalı yorumları yapan kişiler herhangi 
bir yaş ya da cinsiyetten olabildiği gibi sık sık tatile çıkanlardan ve düşük otel değerlendirmesi 
yapanlardan oluşmaktadır. Ayrıca yaptıkları bu çalışma ile Lee vd., Xie vd.’nin bulduğu KTB’ nin 
(Kişisel Tanımlama Bilgileri) varlığının tüketicilerce algılanan güvenilirliği olumlu etkilemesi 
sonucundan farklı bir bulguya ulaşmışlardır. Lee vd., kişi kendini daha özgürce ifade edebildiği için 
kişisel bilgi verilmeyen yorumların daha yararlı olduğunu bulmuşlardır.  

 
Xiang ve Gretzel’in (2010: 185) çalışması ise sosyal medyanın sosyo-psikolojik etkilerine 

değinen önceki çalışmalardan farklı olarak arama motorlarında seyahatle ilgili aramalarda en çok 
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hangi seyahat sitelerinin göründüğü ile ilgilidir. Bunu belirlemek için ziyaret ve nüfus yoğunluğuna 
göre büyükten küçüğe sıralanmış dokuz A.B.D. şehri baz alınmış ve arama motoru olarak “Google” 
kullanılmıştır. Destinasyonlarla ilgili arama yapmak için aktivite, konaklama, restoran gibi on adet 
anahtar kelime seçilmiş ve sonuçta sosyal medyanın çevrimiçi turizmde önemli bir rolü olduğu, 
özellikle “gece hayatı” ve “restoran” kelimelerinin çevrimiçi içerik üretmede tüketiciler tarafından 
çok kullanıldığı görülmüştür. Bu araştırma da bir kez daha bilgi aramada sosyal medyanın önemini 
göstermiştir. Dolayısıyla turizm pazarlamacıları destinasyonlarını geliştirmek için teknolojinin 
dinamiklerini anlamak zorundadırlar.  

 
eAAİ’in hem yoğunluğunun hem de bağdeğerinin (yorumların olumlu veya olumsuz olması) 

incelendiği araştırmalarda, işle ilgili erken yorumların orantısız olarak negatif olma eğiliminde 
olduğu görülmüş ve yorum sayısının artması sonucu bağdeğerin daha dengeli olacağı ve olumsuz 
etkinin azaltılmış olacağı belirlenmiştir (Melian-Gonzalez vd., 2013: 274; Viglia vd., 2014: 162). 
Sparks ve Browning’e (2011: 1318) göre de özellikle tüm yorum seti olumsuz olduğunda, erken 
yapılan olumsuz yorumlar, tüketiciyi olumsuz etkilemektedir. Blal ve Sturman (2014: 371) ise 
yorumların bağdeğerinin lüks otellere etkisinin yüksek olduğunu, yorumların yoğunluğunun ise alt 
sınıf otellere büyük etkisi olduğunu bulmuşlardır. Mauri ve Minazzi (2013: 104) de müşteri 
beklentisi ve rezervasyon niyeti ile yorumların bağdeğeri arasında olumlu bir ilişki bulmuşlardır.  

 
Potansiyel turistlerin çevrimiçi yorumları nasıl benimsediği ve yönlendirdiğini anlamaya 

dönük araştırmasında Papathanassis ve Knolle (2011: 220), olumsuz yorumların olumlu 
yorumlardan daha etkili olduğunu, eleştirisiz ve çok fazla olumlu yorumların tüketiciler tarafından 
abartılı bulunduğu ve şüpheyle bakılması gerektiği sonucuna varmıştır. 

 
Genel olarak tüketici açısından bakıldığında, eAAİ’nin bilgi aramada otellerin kendi web 

sitelerinden daha güvenilir bulunduğu, yorumların fazlalığı ve ulaşılabilirliğinin karar verme 
belirsizliğini azalttığı, kişilerin başkalarına yardım etmek için içerik oluşturduğu sonucuna 
varılmıştır. 

       

5.1.2. eAAİ’nin İşletmeye Etkileri 
 

Araştırmaların çoğunda eAAİ’nin etkisi tüketici açısından incelenmiştir ancak bazı 
araştırmalarda işletme açısından eAAİ’nin önemine ve nasıl ele alınması gerektiğine değinilmiştir 
(Tablo II). Makalelerde, eAAİ’nin işletme açısından etkileri, içerik, pazarlama stratejileri, hizmet 
kalitesi, kurumsal itibar, turizm pazarlamacıları ve yöneticiler için tavsiyelere ilişkin faktörler 
açısından değerlendirilmiştir. Detaylı olarak incelediğimizde eAAİ’nin elektronik pazarlama 
stratejisi olarak 2, hizmet kalitesiyle ilgili 3, kurumsal itibar oluşturma açısından 3, şikayet 
yönetimiyle ilgili 2, hizmet iyileştirme açısından 1, sadakat ve memnuniyet üzerine 1, eAAİ’nin otel 
performasına etkisi üzerine 2 ve satış performansına etkisi açısından 3 araştırmada incelendiği 
görülmektedir. 

 
eAAİ’in işletmelere pazar araştırmaları, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, işletme itibarının 

kurulması ve arttırılması, personel performansını değerlendirmesi, iş performansı, şikayet yönetimi 
gibi konularda önemli etkisi vardır (Hsu, 2012: 974; Yacouel v Fleischer, 2012: 225; Levy vd., 
2013: 59; Browning vd., 2013: 35; Mauri ve Minazzi, 2013: 105; Nieto vd., 2014: 121; Inversini ve 
Masiero, 2014: 273; Xie vd., 2014: 8). 
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Tablo II. eAAİ’nin İşletmeye Etkileri 
Yazar/Yayın Yılı Başlık Tanım Metod Sonuç 
Hsu / 2012 Facebook as 

international emarketing 
strategy of Taiwan 
Hotels 

Taiwan’da oteller 
tarafından kullanılan 
facebook’un uluslar arası 
epazarlama açısından 
kullanımı için sorunları 
ortaya çıkarmak 

Keşifsel örnek olay 
çalışması 

Otellerin uluslar arası 
alanda pazarlanması için 
facebook’ da İngilizceyi 
kullanmak gerekmektedir. 
Oteller, pazarlama ve 
mesajın yayılması için 
mesaj panolarını dil 
açısından uygun hale 
getirmelidirler. 

Yacouel ve Fleischer / 
2012 

The role of 
cybermediaries in 
reputation building and 
price premiums in the 
online hotel market 

İnternet otel pazarında 
etkinliğin arttırılmasında 
önemli rol oynamaktadır. 

Çevrimiçi seyahat 
acentaları aracılığyla 
geçmiş misafirlerin 
analizi 

Çevrimiçi seyahat 
acentaları (OTA), 
booking.com gibi, otel 
itibarını kurmada ve 
otelcilerin hizmet 
kalitesini arttırmasını 
cesaretlendirmede önemli 
bir rol oynamaktadırlar. 
Eski misafirler tarafından 
OTA aracılığyla sağlanan 
bilgiler otellerin iyi 
itibarla yüksek fiyat 
oluşturmasını sağlar. 

Chaves vd. / 2012 Analysing reviews in the 
Web 2.0: Small and 
medium hotels in 
Portugal 

Portekiz’deki küçük ve 
orta ölçekli otellerde 
çevrimiçi yorumların 
özelliklerini sunar 

50 küçük ve orta ölçekli 
otellerden toplanan 1500 
yorumun analizi 

Oda, personel ve yer, 
yorumlarda en çok görülen 
konular olmasının yanısıra 
temizlik, yardımseverlik, 
samimiyet ve merkeziliğin 
de bu kavramları 
nitelerken kullanıldığı 
belirtilmiştir. 

Levy vd./ 2013 An analysis of one-star 
online reviews and 
responses in the 
Washington, DC, 
Lodging Market 

Olumsuz yorumların 
dinamiklerini anlamaya 
dönük bir araştırma 

10 çevrimiçi yorum 
sitesinden alınan 1946 
düşük puanlı yorumlar 
ve bu yorumlara, 86 
otelden 225 yönetim 
yanıtları incelenmiş 

Yüksek yıldızlı otellerin 
yorumlara özür ve 
açıklamalarla cevap 
verdiği, tazminatlara çok 
az otelin değindiği ortaya 
çıkmıştır. Sosyal 
medyanın artan rolüyle 
beraber, oteller bu 
yorumları pazar 
araştırmaları ve hizmet 
iyileştirme fırsatları olarak 
kullanmaktadırlar. 

Mauri ve Minazzi / 2013 Web reviews influence 
on expectations and 
purchasing intentions of 
hotel potential customers
  

Tüketici tarafından 
üretilen yorumların, 
tüketici karar verme 
sürecine ve hizmet 
beklentisine etkisini 
anlamak için yapılmıştır. 

349 genç ile varsayımsal 
bir otel ve üç senaryo 
üzerinden çevrimiçi 
anketler kullanılarak 
yapılan deneysel bir 
çalışma 

Otel rezervasyon niyeti ve 
müşteri beklentisi ile 
yorumların bağdeğeri 
arasnda pozitif bir 
korelasyon vardır. Buna 
karşılık, yöneticilerin, 
müşteri yorumlarına 
verdiği cevaplar, otele 
rezervasyon yaptırma 
niyetini olumsuz etkiler. 

Browning vd. / 2013 The influence of online 
reviews on consumers’ 
attributions of service 
quality and control for 
service standarts in 
hotels 

Çevrimiçi otel 
yorumlarının, 
tüketicilerin hizmet 
kalitesi özelliklerine ve 
işletmelerin hizmet 
sunumunu kontrol etme 
yeteneğine etkisini 
araştrmaktadır. 

Dört bağımsız 
değişkenin (hedef, 
çerçevelendirme, 
bağdeğer ve 
derecelendirme) etkisini 
araştırmak için 554 
katılımcı ile yapılan 
deneysel çalışma 

Sonuçlar otel 
değerlendirirken, ana 
hizmetlerin, olumlu 
hizmet kalitesinin 
özelliklerini uyardığı 
olumsuz yorumların 
müşterileri istenmeyen 
şekilde etkilediğini 
göstermiştir. Dolayısıyla 
ana hizmetlerin yönetimi 
önemlidir ve yöneticiler 
müşteri hizmet 
problemlerini hemen ele 
almalıdır. 

Blal ve Sturman / 2014 The differential effects 
of the quality and 
quantity of online 
reviews on hotel room 
sales 

Yorumların iki ana yönü, 
bağdeğer ve yoğunluğun, 
otellerde çeşitli zincir  
ölçek segmentlerinde 
farklı etkileri vardır. 

Londra pazarında 26 
haftalık  periyotta 319 
otelden alınan verilerle 
çalışma yapılmıştır. 

Derecelendirmenin üst 
sınıf otellerde daha büyük 
etkisi olduğu, yorumların 
yoğunluğunun ise alt sınıf 
otellerin sonuçlarını 
etkilediğidir. Sonuçlar, 
bağımsız otellere, 
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franchised otellere ve 
uluslar arası zincir otellere 
uygulanabilir. 

Inversini ve Masiero/ 
2014 

Selling rooms online: 
The use of social media 
and online travel agents 

Otel işletmecilerinin 
neden çevrimiçi seyahat 
sitelerinde olmayı ve 
satış amaçları için sosyal 
medya web sitelerini 
seçtiklerini açıklamak 
için yapılan bir çalışma 

İsviçre turizm 
bölgesindeki otellere 
gönderilen anketler ve 
sosyal medya  ile 
booking.com’un satışlar 
açısından önemini 
ölçmek için ikili logit 
modeli kullanlmıştır. 

Sosyal medya ve çevrimiçi 
seyahat acentalarının 
benimsenmesinde net bir 
ayrım olduğu, özellikle 
çevrimiçi yönetim 
araçlarını ve özel 
becerilere sahip personelin 
istihdam edilmesinin 
önemli olduğu 
bulunmuştur. 

Cantallops ve Salvi / 
2014 

New consumer behavior: 
A review of research on 
eWOM and hotels 

Otel endüstrisinde 
eAAİ’nin etkisini 
araştıran makalelerin 
toplanması ve 
sınıflandırılması 

Literatür taraması Yorum üreten faktörler ve 
eAAİ’ nin etkileri hem 
tüketici hem işletme 
açısından derlenmiştir. 

Nieto vd. / 2014 Marketing decisions, 
customer reviews, and 
business performance: 
The use of toprural 
website by Spanish rural 
lodging establishments 

Kırsal konaklama 
işletmeleri sahipleri 
tarafından(fiyat ve 
reklam harcamaları..gibi) 
eAAİ’in(derecelendirme 
ve yorumların 
sayısı…gibi) pazar 
kararlarına etkisinin yanı 
sıra eAAİ’nin iş 
performansı üzerine 
etkisi 

202 İspanyol kırsal 
konaklama işletmeleri ile 
ilgili 1247 müşteri 
yorumları analiz 
edilmiştir. 

Fiyat ve reklam 
harcamalarının eAAİ’i 
etkilediği, bunun da iş 
performansını etkilediği 
sonucu ortaya çıkmıştır. 
İşletme sahiplerinin bilgi 
veren web siteleriyle 
tecrübesi, eAAİ ve 
performans arasındaki 
ilişkiyi çok az da olsa 
hafifletir. 

Xie vd. / 2014 The business value of 
online consumer reviews 
and management 
response to hotel 
performance 

Tüketici yorumlarının ve 
yönetimin otel 
performansına cevabının 
iş açısından değerinin 
belirlenmesi 

Çevrimiçi tüketici 
yorumların ve otel 
yorum sitelerinde 
idarecilerin verdiği 843 
yorumla panel veri 
analizi  

Sonuçlara göre, tam 
değerlendirme, satın alma 
değerinin 
derecelendirmesi, yer ve 
temizlik, çeşitlilik ve 
tüketici yorumlarının 
yoğunluğu ve yöneticilerin 
verdiği yanıtlar, otel 
performansını önemli 
ölçüde etkiler. 

Fakharyan vd. / 2014 Examining the Effect of 
Customer-to-Customer 
Interactions on 
Satisfaction, Loyalty, 
and Word-ofMouth 
Behaviors in the 
Hospitality Industry: The 
Mediating Role of 
Personal Interaction 
Quality and 
Service Atmospherics 

Ağırlama endüstrisinde 
müşteriden müşteriye 
etkileşimin memnuniyet, 
sadakat ve AAİ 
davranışları üzerine 
etkisini incelemeye 
dönük bir araştırma 
(Kişisel Etkileşim 
Kalitesinin ve Hizmet 
Atmosferinin Aracı 
Rolü) 

2012 yılında Temmuz ve 
Ağustos ayları arasında 
İran’da 200 katılımcıya 
uygulanan anket yöntemi 

Sonuçlara göre, hizmet 
atmosferi, müşteriden 
müşteriye etkileşim 
yoluyla otel 
memnuniyetini direk, otel 
sadakatini ve AAİ’yi 
endirek etkilemektedir.   

 
Hsu, Taiwan’da oteller tarafından kullanılan facebook’un uluslararası pazarlarda daha etkin 

bir iletişim aracı haline getirmek, yurt dışından gelmek isteyen turistlerin katılımını ve mesajlarının 
yayılmasını sağlamak için facebook dilinin Çince yerine İngilizce olması gerektiğini savunmuştur. 

 
Yacoel ve Fleisher’ a göre çevrimiçi seyahat acentaları (booking.com gibi) otel itibarını 

kurmada ve yöneticilerin, hizmet kalitesini arttırmalarını cesaretlendirmede önemli bir rol 
oynamaktadır. Ayrıca, çalışmalarında olumlu yorumların, tüketicilerin daha fazla ödemeye gönüllü 
olmalarını sağlayarak, otelin oda fiyatını arttırmasına yardım ettiklerini ve dolayısıyla ters seçim 
problemini (limon problemi) elimine ettiklerini görmüşlerdir. 

 
Chaves vd. (2012: 1287), Portekiz’de 50 adet küçük ve orta ölçekli otellerde çevrimiçi 

yorumların karakteristiğini belirlemeye dönük bir araştırma yapmışlardır. Sonuçlara göre oda, 
personel ve lokasyonun yorumlarda sıklıkla göründüğü, yardımseverlik, temizlik, samimiyet ve 
merkezi konumda olmanın konsepti nitelemede çok kullanılmaktadır. Bu nedenle yöneticiler 
çevrimiçi yorum siteleri misafirlerle iletişime geçmek için kullanılacağı gibi bu yorumları düzenli 
olarak takip etmek yönetim için karar vermede destekleyici bir araç olacaktır.   
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Tek yıldızlı yorumları (zayıf yorumlar) değerlendiren Levy vd. (2013: 59), yüksek 
derecelendirme alan otellerin, olumsuz yorumlara özür dileyerek cevap verdiklerini ancak otelde 
karşılaştıkları olumsuzlukla ilgili herhangi bir tazminat ödenmesine hemen hemen hiç 
değinmediklerini fark etmişlerdir. Ayrıca otellerin bu olumsuz yorumları hizmet iyileştirmede, 
itibar yönetiminde ve pazar araştırmalarında kullanabileceklerine dikkat çekmişlerdir. Özellikle 
tüketiciler tarafından oluşturulan yorumlara çok önem verilmesi gerektiği, olumsuz yorumların otel 
hizmetini iyileştirmede çok önemli olduğunu, kapsamlı bir feedback sistemi kurulmasının kalite 
iyileştirmeye büyük katkısı olacağını belirtmişlerdir. Xie vd. (2014: 8) ile Mauri ve Minazzi (2013: 
105)’ye göre, yöneticilerin yorumlara verdikleri cevaplar, rezervasyon yaptırma niyetini olumsuz 
şekilde etkilemektedir. Olumsuz algılanmasının nedenlerinden biri, yöneticilerin genellikle olumsuz 
yorumlara cevap verme eğiliminde olmasındandır. Diğer bir sebep de otel yöneticisinin tüketici 
endişesini tam olarak gidermemesinden dolayı olumsuz algılamaya sebep olmasıdır. Bu 
nedenlerden dolayı tüketici satın alma niyeti engellenmektedir. Mauri ve Minazzi’ye göre 
müşterilerin ilettikleri sorunların, konuk henüz otelden ayrılmadan çözüme kavuşturulması, hizmet 
iyileştirmelerinde bulunmaları olumsuz yorumların yazılmasını engelleyecektir. Ayrıca yorumların 
bağdeğeri ile beklenti düzeyi arasında bir ilişki bulmuşlardır. Yani tüketiciler otel rezervasyonu 
yaptırmadan önce diğer müşterilerin tecrübelerine başvurarak hizmetten ne beklemeleri gerektiğiyle 
ilgili bir araştırma yaparlar. Dolayısıyla Mauri ve Minazzi’nin araştırma sonucuna göre pozitif 
mesajlarda beklenti düzeyi arttığı gibi negatif mesajlarda da beklenti düzeyi azalmaktadır ki bu da 
eAAİ’nin, müşteri beklentilerinin öncülü olduğunu göstermektedir.  

 
Bir başka araştırmada, Tsaur vd. (2014: 892), katılımcıların paket turlarda, havayolu bilet 

paketlerinde ve konaklama ürünlerinde negatif yorumları pozitif yorumlardan daha ikna edici 
bulduklarını belirtmişlerdir. Ancak ekonomik havayolu biletlerinde pozitif yorumlar daha ikna edici 
bulunmuştur. Bu da önceki araştırmalarda da bulunduğu gibi yüksek beklentileri olan tüketicilerin 
yüksek riskli ürünlerde kolaylıkla olumsuz yorumlardan etkilendiğinin buna karşılık  düşük beklenti 
içinde olduklarında ise olumlu yorumlardan etkilendiklerinin göstergesidir. 

 
Browning vd. (2013: 36), çevrimiçi yorumların hizmet kalitesine ve hizmet standartlarının 

kontrolüne etkisini inceledikleri araştırmada, ana hizmetlerin (oda ve yiyecek-içecek hizmetleri) 
olumlu hizmet kalitesi özelliklerini uyardığını, olumsuz yorumların ise müşteriyi istenmeyen 
şekilde etkilediğini görmüşlerdir. Bu nedenle yöneticiler, ana hizmetlerin yönetimine önem vermeli, 
hizmet eksikliklerini gidermeli ve müşterinin ilettiği hizmet problemleriyle hızlı bir şekilde 
ilgilenmelidirler. 

 
Nieto vd. (2014: 120), pazarlama kararları (fiyat ve reklam harcamaları), eAAİ (yorumların 

sayısı ve derecelendirme) ve iş performansı (işletme sahiplerinin memnuniyeti, karlılık ve pazar 
algısı) arasındaki ilişkiyi anlamaya dönük çalışmalarında, İspanya’da kırsal konaklama 
işletmelerinde, fiyat ve reklam harcamalarının eAAİ’i etkilediğini, bunun sonucunda yorum 
sayısının artmasıyla birlikte iş performansının olumlu etkilendiğini bulmuşlardır. Dolayısıyla, 
işletme sahiplerinin bilgi veren web sitelerini izlemeleri, olumsuz veya olumlu eAAİ ile baş 
edebilmeleri için teknik bilgi kazanmaları gerekmektedir. 

 
Inversini ve Masiero’nın (2014: 286) araştırmaları, konaklama endüstrisinin sosyal medya 

ve çevrimiçi seyahat acentaları (OSA) üzerindeki etkin varlığını sürdürmesi için görünürlüklerini ve 
satışlarını arttırmalarını sağlayan sosyal rezervasyon teknolojilerinin yeni bir formunun 
yaratılmasının önemini vurgular. Ayrıca, sosyal medyanın ve OSA’nın, çevrimiçi satışları 
arttırmada önemli rolü olduğu ve bunun sonucunda yöneticilerin, çevrimiçi yönetim araçlarını 
kullanabilen ve özel becerilere sahip personeli istihdam etmeleri gerektiğini belirtmişlerdir. 
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Fakharyan ve arkadaşları (2014: 622), İran’da üç yıldızlı bir otel zincirinde 200 İranlı 
misafirlere, müşteriden müşteriye etkileşimin, kişisel ekileşim kalitesinin, hizmet atmosferinin, 
memnuniyetin, sadakatin ve AAİ’nin yapısal ilişkilerini belirlemeye dönük anket düzenlemişlerdir. 
Araştırmanın sonuçlarına göre hizmet atmosferinin müşteriden müşteriye etkileşimde direk ve 
pozitif etkisi vardır. Ayrıca hizmet atmosferi dolaylı yoldan otel sadakatini ve AAİ’yi 
etkilemektedir. Dolayısıyla otel yöneticileri hizmet atmosferinin özelliklerine dikkat etmeli ve 
ayrıca müşterilerin pozitif AAİ oluşturmasını sağlayacak stratejiler geliştirmelidirler.   

Sonuç olarak, eAAİ, işletmeler açısından önemli bir bilgi kaynağı olmasının yanı sıra 
pazarlama stratejilerini de etkilemektedir. İşletmelerin eAAİ’i etkin bir şekilde kullanması hem 
sadık müşteri yaratmada hem de rekabet avantajı sağlamada önemli bir etkendir. İşletmeler eAAİ’ 
ye bir fırsat olarak bakabilmelidirler çünkü eAAİ’nin iyi analiz edilmesi, ürün ya da hizmetlerin 
geliştirilmesini, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlar. Bu istek ve ihtiyaçların 
rakiplerden önce temin edilmesi rekabet avantajı yaratma açısından önemli bir strateji olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

6. Sonuç ve Öneriler

Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve buna bağlı olarak internet kullanımının artmasıyla birlikte 
sanal ortamlarda bilgi paylaşımı hem daha kolay hem de daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. 
Bu gelişme birkaç kişi arasında gerçekleşen geleneksel AAİ’nin yerini, sınırsız sayıda kişiyle 
gerçekleşen eAAİ’e bırakmıştır. eAAİ, tüketicilerin ürün satın almadan önce başvurdukları önemli 
bir bilgi kaynağı olduğu gibi işletmeler açısından da farklı ortamlarda yapılan olumlu veya olumsuz 
yorumlar, işletmelerin gelecek stratejilerini de şekillendirmesine yardımcı olmaktadır. Turizm 
ürünlerinin soyut olması ve satın alma öncesi denenme imkanının olmamasından dolayı, eAAİ hem 
tüketiciler hem de konaklama işletmeleri açısından daha önemli hale gelmiştir. Bu konuda yapılan 
araştırmalara göre konaklama deneyimini yaşayan yerli ve yabancı turistler tarafından, seyahat ve 
sosyal paylaşım sitelerinde (tripadvisor.com, booking.com, priceline.com vb.) yer alan olumlu veya 
olumsuz yorumlar, kişilerin konaklama işletmeleri seçimlerini yüksek derecede etkilemektedir.  

Bu çalışma, 2010-2014 yılları arasında eAAİ’nin turizm üzerindeki etkisini tüketici ve 
konaklama işletmeleri perspektifinden inceleyen 30 makale taranarak oluşturulmuştur. Araştırma 
sayısının 2014 yılında artması, eAAİ ile ilgili araştırmaların yükselen bir ivme izlediğini 
göstermektedir.  

2010-2014 yılları arasında yayınlanan makalelerde, eAAİ’nin etkilerinin daha çok tüketici 
açısından değerlendirildiği görülmüş, makalelerin % 40’ında eAAİ’nin otel işletmelerine etkisi 
araştırılmıştır. Makalelerde belirli konuların dağılımı ise aşağıdaki gibidir:  % 26’sı eAAİ’de 
bulunanların profilini belirlemeye dönük, güvenilirlikle ilgili % 21, yorumların olumlu ve olumsuz 
ya da sayısının fazla olmasının etkisiyle ilgili % 15, olumlu yorumların etkisini belirlemeye dönük 
% 10, satın alma niyetiyle ilgili % 10, rezervasyon niyetiyle ilgili % 0,05, risk azaltmayı 
belirlemeyle % 0,05 ve paylaşılan yorumların içeriğini belirlemeye dönük % 0,05.  

eAAİ, işletmeler açısından değerlendirildiğinde, kurumsal itibar oluşturmada, satış 
performansına ve hizmet kalitesini iyileştirmede önemli derecede etkili olduğu görülmüştür. Bu 
önemin farkına varılması ve eAAİ’in müşteri memnuniyetini arttırmada ve sadakat oluşturmada bir 
fırsat olarak görülmesi ve doğru bir şekilde yönetilmesi, rekabet avantajı kazanılmasında önemli bir 
etkendir. 

Tüm çalışmaların ortak noktası bilgi arama ve karar verme sürecinde eAAİ’nin çok önemli 
rolü olduğudur. Dolayısıyla işletmeler potansiyel müşterileri kazanmak ve çevrimiçi ortamda 
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itibarlarını arttırmak için eAAİ’nin önemini kavramalı ve sosyal medyanın takibi, çevrimiçi 
yorumların hızlı bir şekilde cevaplanması için ayrı bir birim kurarak, uzman personel istihdam 
etmelidir. Ayrıca, sosyal paylaşım sitelerindeki yorumlar, potansiyel turistlerin rezervasyon 
niyetini, karar vermesini etkilediği için bu ağlarda yayınlanan yorumların içeriği üzerinde de 
durulmalı ve varsa olumsuz yorumlara hızlı bir şekilde cevap verilmelidir. 

İşletmeler açısından bakıldığında, otel işletmeleri pansiyon, motel, tatil köyü vb. gibi 
farklılaştığı için yapılan çalışmaların farklı tür oteller baz alınarak yinelenmesi gerektiği, sadece otel 
türünün değil kişilerin hangi turizm türünü (dağ turizmi, yayla turizmi, golf turizmi vb.) seçtiğinin 
ve beklentileriyle örtüşüp örtüşmediğinin de eAAİ’nin oluşmasını sağlayacağı düşünülmektedir.   

Turizm işletmeleri eAAİ’nin etkisini kullanmak için belli stratejiler geliştirip, kişiler 
arasında olumlu konuşmaları sağlayacak promosyonlar hazırlamalı,  müşteri memnuniyetini 
arttırarak, sadık müşteri yaratmalı ve olumlu eAAİ’yi önemsemelidirler. Olumsuz eAAİ’nin 
yayılmasını engellemek için ise etkin bir müşteri ilişkileri departmanı oluşturulmalıdır. Ayrıca 
mükerrer veya aynı kullanıcıdan çok sayıda yorum yazılmasını engelleyecek programlar 
yazılmalı ve yorumların güvenirliğini sağlamak açıcından işletmeler tarafından adapte edilmelidir. 

Bu derleme, turizmle ilgili altı dergide son beş yılda yayınlanan makaleler taranarak 
oluşturulmuştur. Internetin yaygınlaşmasıyla birlikte eAAİ’nin, gelecek yıllarda da önemli 
araştırma konusu olmaya devam edeceği düşünülmektedir.  Bu alanda çalışmalar yapmak isteyen 
araştırmacılara tavsiyeler aşağıda sıralanmıştır; 

• Sadece konaklama işletmeleriyle ilgili olan makaleler incelenmiş olup, bundan sonra
yapılacak olan çalışmalarda farklı turizm ürünleri için(seyahat acentası, ulaşım
hizmetleri vb.) eAAİ’nin hem işletmeye hem tüketiciye etkisinin araştırılması gerektiği
düşünülmektedir.

• eAAİ’nin kullanıldığı kanallarla (bloglar, elektronik posta, sohbet odaları vb.) ilgili
karşılaştırma yapılıp, bu kanallardan hangisinin daha çok kullanıldığı ya da daha
inandırıcı bulunduğunun tespitine yönelik yapılacak araştırmaların işletmeler açısından
faydalı olacağı düşünülmektedir.

• Ayrıca yapılan araştırmalarda daha çok eAAİ’nin hem işletme hem tüketiciler açısından
yararlarına odaklanılmıştır. Gelecek çalışmalarda mal ve hizmetlerde eAAİ’nin olumsuz
etkisinin araştırılmasının literatüre farklı bir bakış açısı getireceğine inanılmaktadır.
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LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN 
İNGİLİZCE ÖĞRENMEDEKİ BAŞARISIZLIK NEDENLERİ 

Nurettin AYAZ1, Sibel YALI2,  Arzuhan AYDIN2 
ÖZET 
Bu araştırmada lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan üniversite öğrencilerinin İngilizce 
öğrenmedeki başarısızlık nedenleri belirlenmeye çalışılmış, başarısızlık nedenleri arasında anlamlı 
bir ilişkinin ve başarısızlık nedenleri ile öğrencilerin demografik özellikleri ve ders dışında haftalık 
İngilizce öğrenmeye ayırdığı zaman arasında anlamlı bir farklılığının bulunup bulunmadığı test 
edilmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda Karabük ve Giresun illerinde turizm eğitimi almakta 340 
lisans öğrencisinden anket tekniği kapsamında veri toplanmıştır. Çalışma sonunda öğrencilerin 
başarısızlık nedenleri; derse ilgi göstermeme, bireysel çalışma yapmama, gurup çalışmasına katılım 
azlığı, korku ve eğitmen olarak belirlenmiştir. Bireysel ve grup çalışması yapan öğrencilerin 
İngilizce dersine ilgi düzeylerinin daha yüksek, korku düzeylerinin  ise daha az olduğu tespit 
edilmiştir. Bununla birlikte, öğrencilerin öğretim şekli ve ders dışında haftalık İngilizce öğrenmeye 
ayırdığı zamana göre başarısızlık nedenlerinin farklılaştığı saptanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Turizm eğitimi, İngilizce, öğrenme, başarısızlık. 

Jel Kodu: I230 

 THE CAUSES OF FAILURE IN ENGLISH LEARNING FOR THE CASE OF 
THE UNDERGRADUATE TOURISM STUDENTS 

ABSTRACT 
This study aims to determine the causes of failure in learning English for the undergraduate 
Tourism students. We analyze the relationship between the demographic and weekly time allocated 
for learning English outside the class of the students and the causes of failure. Within this context, a 
survey was conducted on 340 undergraduate students of tourism studying at Karabük and Giresun 
Universities. The study found that the causes of failure in learning English were disinterest in 
lectures, inability to conduct individual study, the lack of participation in group studies, fears and 
the lecturers. We found that the students who conducted individual or group studies were more 
interested in lectures of English and had lower degree of fear. Additionally, the causes of failure 
were influenced by the time period that the students spent on learning English.   
Keywords: Tourism education, English, learning, failure. 

Jel Classification: I230 
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GİRİŞ 

İnsanların yabancı dil öğrenmesine yönelik temel nedenler; kişisel yarar ve dil öğrenmenin 
verdiği keyif ile ilişkilendirilmekte (Gallagher-Brett, 2004) bireysel, kurumsal ve ulusal düzeylerde 
her türlü ilişkinin yürütülmesinde uluslararası ortak dilleri öğrenmenin gerekliliğine vurgu 
yapılmaktadır (Bilgin, 2006). Bununla birlikte, mevcut yabancı dil öğretiminin, kendisinden 
bekleneni vermemesi, yabancı dil öğretimi üzerinde tartışılan ve yeni arayışlara yönlendiren bir 
konu olarak gündemdeki yerini korumaktadır (Bağçeci, 2004). 

Yabancı dil öğrenme sürecinde İngilizcenin küresel bir iletişim aracı olduğu gerçeği inkar 
edilemez. Bir ülkenin başarılı bir şekilde küresel ekonomiye katılımı ve bireylerinin yararlı 
bilgilere, becerilere ve istihdam fırsatlarına erişimini sağlamada küresel bir dil olarak İngilizce 
kullanımı kaçınılmazdır (Zhao ve Intaraprasert, 2013). Bu nedenlerle küresel bir dil halini almış 
olan İngilizce, gerek dünyada gerekse ülkemizde yabancı bir dil olarak yaygın bir biçimde 
öğretilmektedir. İngilizce öğretimi kapsamında öğrenenlerin hedef dilde iletişim ve etkileşim 
becerilerini edinmesi, temel beceriler olarak sıralanan dinleme, konuşma, okuma ve yazma 
becerilerinde hedeflenen bir düzeye ulaşması ve hedef dilin yapı, telaffuz ve sözcük bilgilerini 
öğrenmiş olmaları beklenmektedir (Aydın ve Zengin, 2008: 82). 

Uluslararası turizm pazarında artan rekabet, modern turizm anlayışının gerektirdiği hizmet 
kalitesinin sağlanması ve turist ile turiste hizmet edenler arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve kaliteli 
olarak gerçekleştirilmesi zorunluluğu turizm sektörde istihdam edilen işgücünün meslekî ve teknik 
eğitim düzeylerinin yüksek olmasıyla mümkündür. Bu bağlamda yabancı dil becerisi, turizm 
sektöründe istihdam edilen işgücü açısından önem arz eder (Alıcıgüzel, 2012: 1). Yabancı dil, 
turizm sektöründe kilit bir kavramdır. Çünkü turizm faaliyetlerine katılanlar yabancı bir ülkede, 
yabancı bir kültürle karşılaştıklarından, kendi dillerini konuşabilen personele ihtiyaç duymaktadır. 
Dünya üzerinde turizm amacıyla birçok kişinin seyahat ettiği gerçeği de dikkate alındığında yabancı 
dil öğretimini daha etkili kılabilecek araştırmalar tüm bireyleri ve ulusları ilgilendirebilecek bir 
önem taşımaktadır (Bergil, 2010: 8). 

Yabancı dil eğitiminde bireyin yabancı dil öğrenme ihtiyaçlarının (bireysel, toplumsal ve 
ulusal) ortaya konulması ve ihtiyaçları ile lisan öğrenimini buluşturacak  uygun bir  eğitim programı 
hazırlanması, bireye daha fazla katkı sağlayacaktır (Els, 1983: 109). Bu çerçeveden bakıldığında, 
bireysel iletişimin yoğun olduğu turizm sektöründe yabancı dil eğitimi özellikle önemli bir konu 
haline gelmiştir (Davras ve Bulgan, 2012: 231). Yabancı bir kültürden müşterilerle karşılıklı 
iletişimi  öngören bir endüstri olan turizmde işgücünü oluşturacak birey ve yönetim kadrosunun üst 
düzey yabancı dil bilmesi zaruridir (Gökçe ve Batman, 2015: 189). Ancak Türkiye'de turizm 
eğitiminde öğrencilerin yabancı dil bilgisi yetersizliğinin devam ettiği görülmektedir (Türkeri, 
2014: 9). 

Bu araştırmada turizm sektörüne yönelik lisans eğitimi alan üniversite öğrencilerinin 
İngilizce öğrenmedeki başarısızlık nedenleri incelenmiştir. Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan 
öğrencilerin İngilizce öğrenme düzeylerindeki yetersizliklerin turizm eğitimi  perspektifinden 
ortaya konulması amaçlanmıştır.  
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Yabancı dil bilmenin önemi her geçen gün artmakta, sürekli değişimin gerçekleştiği dünyada 
yaşamın bir gerekliliği ve kişisel gelişimi destekleyen bir zorunluluk haline gelmektedir. Bu süreçte 
diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de küçük yaşlardan itibaren yabancı dil öğrenilmeye 
başlanmakta; ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde de devam etmektedir. Ancak, bir türlü 
istenilen düzeyde bir yabancı dil eğitimi sağlanamamaktadır. İlköğretimden itibaren öğrenciler 
ortalama 1400 saat İngilizce dersi görmelerine rağmen %90’ı dil eğitiminde  başlangıç düzeyinde 
kalmakta ve arzulanan başarı yakalamamaktadır (Karakuş, 2013: 15; Paker, 2012: 89). 
Öğrencilerin, İngilizce dilindeki yeterliliği ve akademik başarıları konusunda beklenen sonuçların 
elde edilememesinin nedenleri, araştırılması gereken bir konu olarak popülerliğini korumaktadır 
(Kırbız, 2010: 4). 

Yabancı dil öğretiminde dil öğreticisinin kullandığı yöntem (Kocaman, 2012: 31), dil ile 
ilgili zengin anlaşılabilir girdinin ders içi ve ders dışı ortamlarda öğrencilere kazandırılması (Işık, 
2008: 23), bireylerin yabancı dil öğreniminde yaş, zeka ve kişilik özellikleri yanı sıra  motivasyon, 
oryantasyon ve endişe gibi oldukça önemli duyuşsal değişkenleri üzerine odaklanılması (Soleimani 
ve Hanafi, 2013: 3816) önerilmektedir. Yüksek öğretim düzeyinde ise yabancı dil öğretiminde 
yararlanılan ders kitaplarının dilbilgisi dışında kalan becerilere de yer vermesi, yetişkin bireylere 
adres arayan turist veya alışverişe giden aile örnekleri yerine tarih, felsefe, politika, edebiyat gibi 
kendilerine daha çok hitap edebilecek metinler ile yabancı dilde de konuşma becerisinin 
kazandırılması öne çıkarılmaktadır (Kayrak, 2010: 49), 

Yabancı bir dil bilmek insana, iş bulma; eğitim olanağı; kendi ülkesinde daha etkin olma ya 
da bir başka ülkeye gitme olanağı; edebi ve kültürel ufkunu geliştirme; siyasi düşünce ve dini 
inançlarını ifade etme olanakları sağlar  (Aydoslu, 2005: 3). Bununla birlikte yabancı dil 
öğrenmenin vatandaşlık hakkı elde etme, iletişim, demokrasi, istihdam, çevresel sürdürülebilirlik, 
eşit fırsatlar elde etme, çeşitlilik, küreselleşme, kimlik, kültürlerarası yeterlilik, uluslararası boyut, 
anahtar beceriler, dil bilinci, değerler çok dillilik, hareketlilik, kişisel-sosyal gelişim ve ekonomik, 
sosyal ve siyasal boyutlarda da avantajları bulunmaktadır (Gallagher-Brett, 2004).  

Avrupa Birliği ile gelişen ilişkiler, internet kullanımının yaygınlaşması, ticari ilişkilerin 
artması ve uluslararası turizm pazarında ülkemizin giderek artan pazar payı (Alıcıgüzel, 2012) 
Türkiye'de yabancı dil ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler olarak sıralanmaktadır. Bununla birlikte 
yabancı dil derslerin teorik ve sürekli öğretmen merkezli işlenmesi, öğrencilerin İngilizce öğrenmek 
için yeterli çabayı göstermemeleri, uygun ortam ve sınıf şartları sağlanmaması, ders için gerekli 
araç-gereçleri yeterince sağlanamaması, hızlı ve sıkışık müfredat programları, derslerde öğrenciyi 
aktif hale getirecek yöntemlerin kullanılmaması, yabancı dil öğrenmede üniversitelerin en uygun 
yer olduğuna inanılmaması, İngilizce ile birlikte ikinci bir yabancı dilin verilmemesi, okul 
yönetiminin yabancı dil öğrenme konusuna yeterince önem vermemesi yükseköğretim düzeyinde 
yabancı dil öğretiminde başarısızlık nedenlerini olarak gösterilmektedir (Gökdemir, 2005). 

Turizm sektöründe çalışanlar için yabancı dil iyi öğrenilmesi gereken bir yetenek, aynı 
zamanda turistlerle iletişim kurmak, farklı kültürleri anlamak ve çalışanlara yeni iş fırsatları 
sağlamak açısından da vazgeçilemez bir gerekliliktir. Turizm işletmelerinde sunulan ürün ve 
hizmetlerin genel olarak soyut ve insan faktörlü olması nedeniyle yabancı dil, çalışanlar ile 
misafirler arasındaki iletişimi güçlendiren ve hizmet kalitesini artıran bir durum iken turizm 
alanında zayıf İngilizce turisttik çekiciliklerin değerini azaltan ve turistleri mutsuz eden bir durum 
olabilmektedir (Lesliea ve Russell, 2006; Ghaniy ve Latif, 2012; Akgöz ve Gürsoy, 2014). Bu 
nedenle turizm eğitim sürecinde yabancı dil öğrenmenin öneminin erken fark edilmesi ve ilk 
halledilmesi gereken sorun olarak görülmesine işaret edilmektedir (Leslie ve Russell, 2006). 
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Turizm eğitimi alan öğrenciler için İngilizce öğrenmenin temel bir gereklilik olduğu kabul 
edilmekte, turizm eğitiminde nasıl bir İngilizce öğretilmesi gerektiğine yönelik tartışmalar 
güncelliğini korumaktadır. Turizm eğitimi alan öğrencilerin özel nitelikli sorunları arasında dil 
eğitimi yetersizliği yerini korumaktadır. Turizm eğitimi  sonrası iş bulmada yabancı dil bilgisi 
önemli bir ön şart kabul edilmesine rağmen  dil eğitiminde sorunlar devam etmekte ve öğrenciler 
mezun olduktan sonra yetersiz dil bilgileri ile sektörde başarısızlık yaşamaktadır (Türkeri, 2014; 
Ghany ve Latif, 2012). 

Turizm eğitimi öğrencilerinin İngilizce öğrenmede ki başarısızlık nedenleri; öğretim 
elemanları tarafından not ile tehdit edilmeleri, görsel ve işitsel materyalin yetersizliği, konuşma 
pratiği eksikliği (Akgöz ve Gürsoy, 2014), yabancı dil eğitimi veren öğretim elemanlarının hizmet 
özelliklerine uygun bulunmayışı ve mesleki tecrübe eksikliklerinin bulunması (Türkeri, 2014), 
öğrencilerin ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınmadan öğretim programlarının hazırlanması (Gökçe 
ve Batman, 2015), öğrencilerin derslere başlamadan önce eksikliklerinin belirlenmemesi, 
öğreticilerin dil derslerinde konuşma ve dinlemeyi ihmal ederek gramere yönelmeleri, uygun 
olmayan sınav pratiklerinin kullanılması, derslerde çok az miktarda İngilizce öğretme materyalinin 
kullanılmasıyla (Ghany ve Latif, 2014) ilişkilendirilmektedir.   

Turizm öğrencilerin İngilizce öğrenimde başarılı olabilmeleri kapsamında  öğrencilerin 
mezuniyetten sonra ne yapmak istediklerinin öğrenilmesi ve bu yönde  İngilizce öğretilmesi (Choi, 
2005), turizm tabanlı İngilizce öğrenme sürecinde öğrencilerin motivasyon ve teşvikinin yanısıra 
İngilizce sözlü iletişime maruz kalmalarının sağlanması (Zhao ve Intaraprasert, 2013), dil öğrenme 
amaçlı gezilere öğrencilerin katılımın sağlanması (Labord, 2007), yabancı dil eğitiminde zorunlu 
hazırlık sınıfı oluşturulması ve yabancı dil derslerinin ders saatlerinin arttırılması (Davras ve 
Bulgan, 2012), turizm eğitimi sürecinde İngilizce eğitmenlerinin diğer ders öğreticileri ile benzer 
konularda işbirliği yapması ve ortak müfredat    hazırlaması, yabancı dil sınavlarının öğrencilerinin 
moralini bozmayacak bir sistemde hazırlanmaması ve değerlendirilmesi (Ghany ve Latif, 2014) 
şekilde öne çıkartılmaktadır. 

YÖNTEM 

Bu çalışma, lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan üniversite öğrencilerinin İngilizce 
öğrenmedeki başarısızlık nedenleri ve bu nedenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışan 
betimsel bir araştırma olup, tarama modeli üzerine kurgulanmıştır.   

Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmada lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin İngilizce öğrenmede 

başarısızlık nedenlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin 
dil öğrenmedeki başarısızlık nedenleri arasında anlamlı bir ilişkinin bulunup bulunmadığı ve 
öğrencilerin demografik özellikleri ve ders dışında haftalık İngilizce öğrenmeye ayırdığı zaman ile 
başarısızlık nedenleri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı test edilmektedir.  

Araştırma, Karabük ve Giresun Üniversitesi’nde lisans düzeyinde turizm eğitimi gören 
öğrenciler üzerinde anket tekniği kullanarak gerçekleştirilmiştir. Anket ölçeği kapsamında 
öğrencilerin İngilizce öğrenmelerindeki başarısızlık nedenleri arasındaki ilişkinin ortaya konulması 
kapsamında araştırmada şu sorular test edilmiştir:  

-Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin İngilizce öğrenmedeki başarısızlık
nedenleri ile demografik (cinsiyet, yaş, öğrenim şekli, sınıfı) ve ders dışında haftalık olarak 
İngilizce öğrenmeye ayırdığı zaman arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  
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-Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin İngilizce öğrenmedeki başarısızlık
nedenleri (derse ilgi, bireysel çalışma, grup çalışmasına katılım, korku, eğitmen) arasında anlamlı 
bir ilişki var mıdır?  

Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında lisans düzeyinde turizm eğitimi 

almakta olan Karabük ve Giresun Üniversitesi öğrencileri oluşturmuştur. Bu üniversitelerin tercih 
edilme nedenleri katılımcılara kolay ulaşılabilirliktir. 2015-2016 öğretim yılı itibariyle Karabük ve 
Giresun Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde turizm eğitimi alan toplam 640 öğrencinin 
(Karabük Üniversitesi: 248 öğrenci, Giresun Üniversitesi: 392 öğrenci) kayıtlı olduğu ilgili 
birimlerden öğrenilmiştir. Olasılıklı örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfi örneklem yöntemi 
kapsamında (+-)%5 güven aralığında, Sekaran ve Bougie  (2010) tarafından öngörülen örneklem 
tablosu kapsamında araştırmanın örneklem sayısı 278 öğrenci  olarak belirlenmiş, araştırma 340 
öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir.    

Veri Toplama Yöntemi 
Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin İngilizce öğrenmelerindeki başarısızlık 

nedenlerin ortaya çıkarılması amacıyla gerçekleştirilen araştırmada, birincil verilerin toplamasında 
anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket ölçeği geliştirme sürecinde Gallagher-Brett (2004), 
Abidin ve Pour-Mohammadi (2012), Ghaniy ve Latif (2012), Soleimani ve Hanafi (2013) tarafından 
gerçekleştirilen araştırmalarından yararlanılmıştır. Anket ölçeği, iki bölümden oluşmuştur. İlk 
bölümde katılımcıların demografik (cinsiyet, yaş, sınıfı, öğrenim şekli) ve diğer bireysel 
özelliklerini (ders dışında haftalık İngilizce öğrenmeye ayırdığı zaman) tespit etmeye yönelik 
sorulara yer almıştır. İkinci bölümde ise öğrencilerin İngilizce öğrenmede başarısızlık nedenlerini 
ortaya çıkarmaya yönelik ifadelere yer verilmiştir. Her bir ifade beşli Likert tipi derecelendirmeye 
tabi tutulmuş ve her bir maddeye ilişkin görüşler; “Hiç Katılmıyorum=1”, “Az Katılıyorum=2”, 
“Orta Düzeyde Katılıyorum=3”, “Çok Katılıyorum=4” ve “Tamamen Katılıyorum=5” şeklinde 
derecelendirilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında öngörülen araştırma sorularının testi öncesinde, lisans düzeyinde 
turizm eğitimi almakta olan üniversite öğrencilerinin İngilizce öğrenmedeki başarısızlık nedenlerini 
belirleyebilmek amacıyla kullanılan ölçek kapsamında yer alan 17 ifadeye açımlayıcı faktör analizi 
uygulanması öngörülmüştür. Ölçek ifadelerinin faktör analizine uygunluğu kapsamında KMO 
katsayısı; 0,775, Bartlett Sphericity testi anlamlılık düzeyleri p=0,00 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca 
ölçek ifadelerine ilişkin ifadelerin güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha); 0,76 olarak 
hesaplanmıştır. Bu durum, Büyüköztürk (2007) tarafından öngörülen verilerin faktör analizi için 
uygunluğunda KMO’nun 0,60’dan yüksek, Bartlett Sphericity testinin anlamlı çıkması ve 
güvenirlik katsayısının 0,70 üzeri olması koşullarının bu araştırmada sağlandığını ve ölçümün 
güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda araştırmada kullanılan ölçeğin yapısal olarak 
geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir. 
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Tablo 1: İngilizce Öğrenmedeki Başarısızlık Nedenleri Ölçeğine İlişkin Faktör ve Güvenirlik Analizi 
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Derse İlgi 3,54 0,95 0,764 25,044 
İngilizce sevdiğim dersler arasındadır. 3,31 1,35 0,783 0,765 
İngilizce öğrenmek zevklidir. 3,47 1,26 0,779 0,770 
İngilizce konuşmayı severim. 3,41 1,26 0,720 0,768 
İngilizce öğrenmek benim için gurur vericidir. 3,67 1,33 0,712 0,778 
İngilizce dersleri sıkıcıdır. 3,50 1,30 0,619 0,776 
Elimde olsa İngilizceyi öğrenmezdim. 3,90 1,40 0,614 0,781 

Bireysel Çalışma 2,75 0,95 0,765 12,855 
Kelime kartları oluşturarak sürekli tekrar yaparım. 2,61 1,27 0,734 0,775 
Ders sonrası tekrarları önemserim. 2,87 1,22 0,715 0,771 
Ders kitapları dışında başka İngilizce kaynakları da okurum. 2,85 1,31 0,709 0,771 
Derse gelmeden önce konuyla ilgili ön çalışma yaparım. 2,66 1,26 0,700 0,771 
Grup Çalışmasına Katılım 2,62 1,03 0,770 10,122 
İngilizce öğrenmek için online kurs programlara katılırım. 2,67 1,30 0,809 0,777 
Ders dışı zamanlarda arkadaşlarımızla İngilizce konuşuruz. 2,49 1,31 0,746 0,779 
İnterernet ortamında İngilizce olarak chat yaparım. 2,70 1,32 0,709 0,777 

Korku 2,57 1,24 0,818 7,757 
İngilizce dersinde soru sormaktan çekinirim. 3,45 1,37 0,912 0,796 
İngilizce dersinde soruları cevaplamaktan çekinirim. 3,39 1,33 0,901 0,792 
Eğitmen 3,19 1,08 0,806 6,164 
Eğitmenler çok az speaking (konuşma) yapmaktadır. 2,72 1,35 0,791 0,807 
Eğitmenlerin her dönem gramer anlatması sıkıcıdır. 2,88 1,34 0,772 0,804 
Toplam Cronbach Alpha /Kümülatif Varyans Açıklama (%) 0,790 61,941 
K-M-O Measure of Sampling Adequacy: 0, 775
Bartlett's Test of Sphericity (Chi-Square / df / Sig: 1696,012/ 136 / 0,000

Faktör analizi sonucunda lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan üniversite 
öğrencilerinin İngilizce öğrenmedeki başarısızlık nedenlerini açıklamada varyans açıklama yüzdesi 
1'den büyük olan 5 boyut belirlenmiştir. Bu boyutlar "derse ilgi", "bireysel çalışma", "grup 
çalışmasına katılım", "eğitmen" ve "korku"         olarak adlandırılmıştır. Boyutlara ilişkin her bir 
ifadenin faktör yükü 0,60'nın üzerinde olduğu ve boyutların kümülatif varyans açıklama oranı 
%61,94 olarak hesaplanmıştır (Tablo 1). Faktörlerin yorumlanması ve adlandırılması 
sürecinde ölçek ifadelerin faktör yüklerinin 0.60 üzeri olması, tek faktörlü ölçeklerde açıklanan 
varyansın %30'dan büyük olması koşulu (Büyüköztürk, 2007) bu araştırmada sağlanmaktadır. 
Çalışmada öngörülen " lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin İngilizce öğrenmedeki 
başarısızlık nedenleri ile demografik özellikleri  ve ders dışında haftalık İngilizce öğrenmeye 
ayırdığı zaman arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?" sorusu kapsamında lisans düzeyinde 
turizm eğitimi alan öğrencilerin İngilizce öğrenmedeki başarısızlık nedenlerinin demografik 
özelliklerine ve ders dışında haftalık İngilizce öğrenmeye ayırdığı zamana göre farklılaşıp 
farklılaşmadığı belirlemek için ikili değişkenler için t-testi ve çoklu değişkenler için ANOVA 
testinden yararlanılmıştır. 

Araştırma test edilmesi öngörülen ikinci araştırma sorusu  kapsamında, lisans düzeyinde 
turizm eğitimi alan öğrencilerin İngilizce öğrenmedeki başarısızlık nedenleri (derse ilgi, bireysel 
çalışma, grup çalışmasına katılım, korku, eğitmen) arasında anlamlı bir ilişkinin bulunup 
bulunmadığını tespit etmek amacıyla korelasyon analizinden yararlanılmıştır. 
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BULGULAR 

Araştırmaya konu olan lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin 
demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, öğrenim şekli, sınıfı) ve ders dışında haftalık olarak İngilizce 
öğrenmeye ayırdığı zamana yönelik frekans ve yüzde dağılımlarına ilişkin değerler, Tablo 2'de 
verilmiştir.  

Tablo 2'de görüldüğü üzere katılımcıların %58,5’i kadın, %41,5'i ise erkeklerden 
oluşmaktadır. Yaş dağılımlarında 18-21 yaş grubu (%62,1), öğretim şeklinde (%85,9) birinci 
öğretim öğrencileri öne çıkmaktadır. Öğrencilerin sınıflarına göre dağılımında birinci sınıflar; 
%52,9, ikinci sınıflar; 20,3, üçüncü sınıflar  %,10,0 ve dördüncü sınıflar; %16,8 oranlarda 
sıralanmaktadır. Ders dışında haftalık olarak öğrencilerin İngilizce dersine ayırdığı zaman 
boyutunda; hiç ayırmam %51,5 oranla ilk sırada yer almaktadır. Bu oranı 1-2 saat (%32,1) ve 3 saat 
ve üzeri (%16,5) izlemektedir.  

Tablo 2: Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Demografik Özellikleri ve Ders Dışında Haftalık 
İngilizce Öğrenmeye Ayırdığı Zaman (n=340) 

Değişkenler Gruplar f % 

Cinsiyet 

Kadın 141 41,5 

Erkek 199 58,5 

Yaş 

18-21 211 62,1 
22 ve üzeri 129 37,9 

Öğrenim Şekli 

1. Öğretim 292 85,9 

2. Öğretim 48 14,1 

Sınıfı 

1. sınıf 180 52,9 

2. sınıf 69 20,3 

3. sınıf 34 10,0 

4. sınıf 57 16,8 

Ders Dışında Haftalık İngilizce Öğrenmeye Ayırdığı Zaman 

Hiç Ayırmam 175 51,5 

1-2 saat 109 32,1 

3 saat ve üzeri 56 16,5 

Derse ilgi boyutu ile öğrencilerin demografik özellikleri ve ders dışında İngilizce öğrenmeye ayrılan 
zamanın karşılaştırılması kapsamında (Tablo 3), lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan 
öğrencileri arasında öğrenim şekli (p=0,003) ve ders dışında haftalık İngilizce öğrenmeye ayırdığı 
zaman (p=0,000) değişkenlerinde anlamca farklılığa ulaşılmıştır. Bununla birlikte, ders dışında 
haftalık İngilizce öğrenmeye ayrılan zaman değişkeninde 3 saat ve üzeri ( X =4,06) ve 1-2 saat ( X
=3,74) zaman ayıran öğrencilerin hiç ayırmam ( X =3,26) seçeneğini tercih eden öğrencilere göre 
daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar kapsamında İngilizce öğrenmede derse ilginin 
artmasının ders dışı çalışma zamanı ile ilişkili olduğu yorumunu yapabiliriz. 
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Tablo 3: Derse İlginin Demografik Özellikler ve Ders Dışında Haftalık İngilizce Öğrenmeye Ayrılan Zamanla 
Karşılaştırılması (n=340) 

Değişkenler Gruplar n X s.s. t/F p Tukey 

Cinsiyet Kadın 141 3,53 0,92 -0,147 0,883 Erkek 199 3,55 0,96 
Yaş 18-21 211 3,54 0,95 -0,153 0,879 

22 ve üzeri 129 3,55 0,94 
Öğrenim Şekli 1. Öğretim 292 3,48 0,95 -3,012 0,003* 2. Öğretim 48 3,92 0,85 
Sınıfı 1. sınıf 180 3,58 0,92 

1,732 0,160 2. sınıf 69 3,45 0,98 
3. sınıf 34 3,28 1,08 
4. sınıf 57 3,71 0,88 

Ders Dışında Haftalık 
İngilizce Öğrenmeye Ayırdığı 
Zaman 

Hiç Ayırmam (a) 175 3,26 0,97 
20,263 0,000* a-b

a-c1-2 saat (b) 109 3,74 0,83 
3 saat ve üzeri (c) 56 4,06 0,78 

**p< 0,05 

Benzer şekilde bireysel çalışma boyutu ile öğrencilerin demografik özellikleri ve ders 
dışında İngilizce öğrenmeye ayrılan zamanın karşılaştırılma sonuçları (Tablo 4) kapsamında, lisans 
düzeyinde turizm eğitimi almakta olan üniversite öğrencileri arasında öğrenim şekli (p=0,009) ve 
ders dışında haftalık İngilizce öğrenmeye ayırdığı zaman (p=0,000) değişkenlerinde anlamlı 
farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca, ders dışında haftalık İngilizce öğrenmeye ayrılan zaman ayırmada 
3 saat ve üzeri ( X =3,20) ve 1-2 saat ( X =2,86) zaman ayıran öğrencilerin, hiç ayırmayan ( X =2,53) 
öğrencilere göre daha fazla olduğu şeklindedir. Bu sonuçlar kapsamında ikinci öğretim 
öğrencilerinin ( X =3,08) ve haftalık olarak 3 saat ve üzeri zaman ayıran öğrencilerin ( X =3,20) 
bireysel çalışma konusunda önde olduklarını söyleyebiliriz.   

Tablo4: Bireysel Çalışmanın Demografik Özellikler ve Ders Dışında Haftalık İngilizce Öğrenmeye Ayrılan 
Zamanla Karşılaştırılması (n=340) 

Değişkenler Gruplar n X s.s. t/F p Tukey 

Cinsiyet Kadın 141 2,78 0,95 0,465 0,643 Erkek 199 2,73 0,95
Yaş 18-21 211 2,72 0,92 -0,561 0,575 22 ve üzeri 129 2,78 1,00 
Öğrenim Şekli 1. Öğretim 292 2,69 0,93 -2,615 0,009 2. Öğretim 48 3,08 1,03 
Sınıfı 1. sınıf 180 2,77 0,94 

1,737 0,159 2. sınıf 69 2,92 0,94 
3. sınıf 34 2,58 1,06 
4. sınıf 57 2,57 0,92 

Ders Dışında Haftalık İngilizce 
Öğrenmeye Ayırdığı Zaman 

Hiç Ayırmam (a) 175 2,53 0,96 
11,969 0,000 a-b

a-c1-2 saat (b) 109 2,86 0,87 
3 saat ve üzeri (c) 56 3,20 0,90 

**p< 0,05 

Grup çalışmasına katılım boyutu ile öğrencilerin demografik özellikleri ve ders dışında 
İngilizce öğrenmeye ayrılan zamanın karşılaştırılmasında (Tablo 5) öğrenim şekli (p=0,000) ve ders 
dışında haftalık İngilizce öğrenmeye ayırdığı zaman (p=0,044) değişkenlerinde anlamca farklılık 
bulunmuştur.  

Bu farklılık kapsamında ikinci öğretim öğrencilerinin ( X =3,19), birinci öğretim 
öğrencilerine ( X =2,53) daha fazla grup çalışması katılım gösterdikleri tespit edilmiştir. Derse ilgi ve 
bireysel çalışma boyutlarında benzer şekilde grup çalışmasına katılım boyutunda da 3 saat ve  üzeri 
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( X =2,77) ve 1-2 saat ( X =2,76) zaman ayıran öğrencilerin hiç ayırmayan ( X =2,48) öğrencilere göre 
önde oldukları belirlenmiştir. 

Tablo5: Grup Çalışmasına Katılımın Demografik Özellikler ve Ders Dışında Haftalık İngilizce Öğrenmeye 
Ayrılan Zamanla Karşılaştırılması (n=340) 
Değişkenler Gruplar n X s.s. t/F p Tukey 

Cinsiyet Kadın 141 2,34 0,97 -4,397 0,000 Erkek 199 2,82 1,02 
Yaş 18-21 211 2,56 0,99 -1,370 0,172 22 ve üzeri 129 2,72 1,08 
Öğrenim Şekli 1. Öğretim 292 2,53 0,99 -4,218 0,000 2. Öğretim 48 3,19 1,10 
Sınıfı 1. sınıf 180 2,71 1,04 

1,372 0,251 2. sınıf 69 2,58 0,94 
3. sınıf 34 2,35 1,21 
4. sınıf 57 2,54 0,95 

Ders Dışında Haftalık İngilizce 
Öğrenmeye Ayırdığı Zaman 

Hiç Ayırmam (a) 175 2,48 1,08 
3,163 0,044 a-b

a-c1-2 saat (b) 109 2,76 0,93 
3 saat ve üzeri (c) 56 2,77 0,99 

**p< 0,05 

 Korku boyutu ile öğrencilerin demografik özellikleri ve ders dışında İngilizce öğrenmeye 
ayrılan zamanın karşılaştırılmasına ilişkin sonuçlar (Tablo 6) kapsamında, lisans düzeyinde turizm 
eğitimi almakta olan üniversite öğrencileri arasında ders dışında haftalık İngilizce öğrenmeye 
ayırdığı zaman (p=0,042) değişkeninde anlamlı farklılık belirlenmiştir.   

Tablo 6: Korkunun Demografik Özellikler ve Ders Dışında Haftalık İngilizce Öğrenmeye Ayrılan  Zamanla 
Karşılaştırılması (n=340) 
Değişkenler Gruplar n X s.s. t/F p Tukey 

Cinsiyet Kadın 141 3,20 1,16 -0,334 0,739 Erkek 199 3,19 1,02
Yaş 18-21 211 2,56 1,18 -0,281 0,779 22 ve üzeri 129 2,60 1,34 
Öğrenim Şekli 1. Öğretim 292 2,60 1,25 1084 0,279 2. Öğretim 48 2,39 1,18 
Sınıfı 1. sınıf 180 2,58 1,21 

0,854 0,465 2. sınıf 69 2,49 1,14 
3. sınıf 34 2,36 1,25 
4. sınıf 57 2,76 1,45 

Ders Dışında Haftalık İngilizce 
Öğrenmeye Ayırdığı Zaman 

Hiç Ayırmam (a) 175 2,73 1,29 
3,208 0,042 a-c

b-c1-2 saat (b) 109 2,47 1,15 
3 saat ve üzeri (c) 56 2,29 1,21 

**p< 0,05 

Bu farklılık kapsamında ders dışında  haftalık İngilizce   öğrenmeye ayrılan zaman 
ayırmada; hiç ayırmayan öğrencilerin korku düzeyinin ( X =2,73),   1-2 saat    ( X =2,47) ve 3 saat ve 
üzeri     ( X =2,29) ve zaman ayıran öğrencilerden daha yüksek olduğu yönündedir.   

Eğitmen boyutu ile öğrencilerin demografik özellikleri ve ders dışında İngilizce öğrenmeye 
ayrılan zamanın karşılaştırılmasında anlamlı bir  farklılık tespit edilememiştir (Tablo 7). 
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Tablo7: Eğitmenin Demografik Özellikler ve Ders Dışında Haftalık İngilizce Öğrenmeye Ayrılan Zamanla 
Karşılaştırılması (n=340) 
Değişkenler Gruplar n X s.s. t/F p Tukey 

Cinsiyet Kadın 141 2,78 0,95 0,073 0,942 Erkek 199 2,73 0,95 
Yaş 18-21 211 3,17 1,04 0,524 0,601 22 ve üzeri 129 3,23 1,14 
Öğrenim Şekli 1. Öğretim 292 3,19 1,06 -0,150 0,881 2. Öğretim 48 3,21 1,18 
Sınıfı 1. sınıf 180 3,12 1,08 

1,923 0,126 2. sınıf 69 3,10 1,04 
3. sınıf 34 3,30 1,14 
4. sınıf 57 3,48 1,06 

Ders Dışında Haftalık İngilizce 
Öğrenmeye Ayırdığı Zaman 

Hiç Ayırmam (a) 175 3,18 1,06 
0,162 0,851 1-2 saat (b) 109 3,24 1,09 

3 saat ve üzeri (c) 56 3,15 1,13 
**p< 0,05 

Araştırmada öngörülen ikinci araştırma sorusu "lisans düzeyinde turizm eğitimi alan 
öğrencilerin İngilizce öğrenmedeki başarısızlık nedenleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?" 
kapsamında Korelasyon Analizi öngörülmüştür (Tablo 8). Korelasyon analizinde; iki değişken 
arasında herhangi bir ilişki düzeyi değerlendirilmesinde değişkenler arasında, “r” değerinin 0,00-
0,29 arasında olması “düşük”, 0,30-0,69 arasında olması durumunda “orta”, 0,70 ve üzeri olması 
durumunda ise “yüksek” düzeyde ilişkinin olduğu yönündedir (Ural ve Kılıç, 2006). 

Tablo 8'de görüldüğü üzere, lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin derse ilgileri 
ile bireysel çalışma faaliyetleri arasındaki “r” değeri; 0,351 olmak üzere orta düzeyde pozitif 
doğrusal ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki kapsamında turizm öğrencilerin bireysel çalışma yapmaları 
durumunda, derse olan ilgilerinin artabileceği söylenebilir.  

Öğrencilerin derse ilgileri ile grup çalışmasına katılım faaliyetleri arasındaki “r” değerindeki 
0,194 olmak üzere, düşük düzeyde pozitif doğrusal ilişki kapsamında, grup çalışmasına katılımın 
öğrencilerin ders ilgilerini artıran  başka bir durum olduğu düşünülebilir.  
Tablo 8: Öğrencilerin İngilizce Öğrenmedeki Başarısızlık Nedenlerine İlişkin Korelasyon Analizi (n=340) 

(A) (B) (C) (D) (E) 
(A

+B
+C

+D
+E

)

Derse İlgi 
(A) 

r 1 

p 

Bireysel Çalışma 
(B) 

r   0,351** 1 
p    0,000 

Grup  
Çalışmasına Katılım 
 (C) 

r    0,194**     0,463** 1 

p 0,000 0,000 

Korku 
 (D) 

r -0,181** -0,083 -0,069 1 
p 0,001 0,128 0,205 

Eğitmen 
(E) 

r 0,049 -0,013 0,047 0,060 1 
p 0,363 0,815 0,385 0,271 

Başarısızlık 
Nedenleri Toplamı 
(A+B+C+D+E) 

r    0,494**      0,621**      0,611**     0,466**   0,371** 1 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

**p< 0,01       
r:Pearson Korelasyon Katsayısı 
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 Derse ilgi ile korku arasındaki “r” değerinin -0,181 olması ise düşük düzeyde negatif 
doğrusal ilişki olduğu göstermektedir. Bu durum, derse ilgisi yüksek olan öğrencilerin dersten daha 
az korktukları şeklinde değerlendirilebilir.  

Bireysel çalışma ile grup çalışmasına katılım arasındaki “r” değerinin 0,463 olmak üzere 
orta düzeyde pozitif doğrusal ilişkiye sahip bulunması da İngilizce öğrenmek için bireysel çalışma 
yapan öğrencilerin grup çalışmalarına katılım gösterdiklerinin göstergesidir. 

Lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin İngilizce öğrenmedeki 
başarısızlık nedenleri toplamı ile bireysel çalışma arasında “r” değeri 0,621, grup çalışmasına 
katılım 0,611,  derse ilgi  0,494, korku  0,466 ve eğitmen 0,371 olmak üzere orta düzeyde pozitif bir 
ilişkiler kapsamında  eğitmen dışındaki bütün başarısızlık nedenlerinin öğrencinin bireysel koşulları 
ilgili olduğunu söylemek ve öğrencilerin İngilizce öğrenme konusunda bireysel olarak güdülenme 
ihtiyacının bulunduğu şeklinde çıkarıma ulaşmak yanlış olmayacaktır. 

SONUÇ 
Bu çalışma ile lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan üniversite öğrencilerinin 

İngilizce öğrenmedeki başarısızlık nedenleri belirlenmeye çalışılmış ve başarısızlık nedenleri 
arasında anlamlı bir ilişkinin bulunup bulunmadığı test edilmiştir. Ayrıca başarısızlık nedenlerinin 
demografik özellikler ve ders dışında İngilizce öğrenmeye ayrılan zaman değişkenleri kapsamında 
farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışma, Karabük ve 
Giresun illerinde lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan 340 üniversite öğrencisi üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, öngörülen araştırma soruları t-testi, ANOVA analizi ve korelasyon 
analizi yardımıyla test edilmiştir. Çalışmanın, turizm eğitimi kalitesini artırmada anahtar bir 
gösterge konumunda olan İngilizce öğretimine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Araştırma verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, lisans 
düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin başarısızlık nedenlerinin (derse ilgi, bireysel 
çalışma, gurup çalışmasına katılım, korku, eğitmen) demografik özellikler ve ders dışında İngilizce 
öğrenmeye ayrılan zamanın karşılaştırılmasında derse ilgi, bireysel çalışma, grup çalışmasına 
katılım ve korku boyutlarında anlamlı bir farklılıklara ulaşılmıştır.  

Bu farklılıklar kapsamında ilk olarak ikinci öğretim öğrencilerinin, birinci öğretim 
öğrencilerine göre İngilizce dersine ilgi ( X =3,08) ve bireysel çalışmada  v ( X =3,19) önde 
olduklarını söylemek mümkündür. İkinci olarak, ders dışında haftalık İngilizce öğrenmeye ayrılan 
zaman değişkeninde 3 saat ve üzeri zaman ayıran öğrencilerin, hiç ayırmayan öğrencilere göre derse 
ilgi ( X =4,06), bireysel çalışma ( X =3,20) ve grup çalışmasına katılımda ( X =2,77) önde oldukları ve 
İngilizce derslerinden daha az korktukları ( X =2,29) bulgusuna ulaşılmıştır.  

Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin İngilizce öğrenmedeki başarısızlık 
nedenleri arasında derse ilgi durumu ile bireysel çalışma, grup çalışmasına katılım arasında pozitif 
yönlü orta (r=0,351) ve düşük (r=0,194) düzey bir ilişkinin, korku durumuyla ise negatif yönlü 
düşük (r=-0,181) bir ilişkinin varlığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte bireysel çalışma ile grup 
çalışmasına katılım arasında olmak üzere orta düzeyde (r=0,463) pozitif yönlü bir ilişki tespit 
edilmiştir.  Lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin İngilizce öğrenmedeki 
başarısızlık nedenleri toplamı ile bireysel çalışma (r=0,621), grup çalışmasına katılım (r=0,611), 
derse ilgi (r=0,494), korku (r=0,466) ve eğitmen (r=0,371) durumları arasında orta düzeyde pozitif 
bir ilişkinin varlığı belirlenmiştir.  
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Bu sonuçlar kapsamında lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan turizm öğrencilerinin 
İngilizce öğrenmedeki başarısızlık nedenleri; derse ilgi göstermeme, bireysel çalışma yapmama, 
gurup çalışmasına katılım azlığı, korku ve eğitmen (çok fazla gramer anlatması ve çok az İngilizce 
konuşması) olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar, Dornyei (2001) tarafından İngilizce öğrenimde 
başarıyı veya başarısızlığı ortaya çıkaran ve bireysel faktörleri oluşturan ilgi, sadakat ve sebat 
eksikliği örtüşmektedir. Bununla birlikte turizm öğrencilerinin İngilizce dersinde başarılı 
olabilmeleri için daha çok ikna edilmeleri ve güdülenmelerinin sağlanması gerekmektedir.  

Bu sonuçlar kapsamında turizm eğitiminin temel bir göstergesi ve vazgeçilmez bir 
gerekliliği olarak kabul edilen (Choi, 2005; Lesliea ve Russell, 2006; Labord, 2007; Ghaniy ve 
Latif, 2012; Davras ve Bulgan, 2012; Zhao ve Intaraprasert, 2013; Akgöz ve Gürsoy, 2014; Türkeri, 
2014) İngilizce öğretme sürecinde  Tablo 10'da sunulan başarı göstergelerine başvurulması faydalı 
sonuçlar oluşturabilir. Özellikle bu başarı göstergelerinin turizm eğitim kurumları 
yöneticileri ve eğitmenleri tarafından irdelenmesi ve her eğitim kurumunun kendi koşullarına uygun 
olabilecek hedef stratejiler geliştirmesi öğrencilerin İngilizce öğrenme yönündeki motivasyonunu 
artırabilir.  

Öğrencilerin İngilizce öğrenme motivasyonunu artırma çalışmalarında başarılı 
sonuçlara ulaşabilmek için Tablo 10'da öngörülen başarı göstergelerinin; öncelik sırasında 
uygulanması önem arz etmektedir. 

Tablo 10: İngilizce Öğrenme Motivasyonu Artırmada Başarı Göstergeleri 

1-Motivasyon Koşulları Oluşturma 2-Başlangıç Motivasyonu Oluşturma
- Sınıfta hoş ve destekleyici bir atmosfer
oluşturma,
-Uygun grup normlarına sahip bir kaynaşmış
öğrenme grubu oluşturma,
- Uygun öğretmen davranışları sergileme.

-Öğrenilen lisanla ilişkili değerler ve tutumların
artırılması,
-Öğrencilerin beklentilerinin artırılması,
-Öğrencilerin hedef odaklığının artırılması,
-Öğrenciler için konuyla ilgili öğretim
materyalleri geliştirme,
-Öğrencilere dil öğrenmede gerçekçi inançlar
oluşturma.

3-Motivasyonu Sürdürme 4-Pozitif Özendirme
-Öğrenmeyi uyarıcı ve keyifli hale getirme,
-Görevleri motive edici şekilde sunma,
-Özel öğreniciler için özel hedefler geliştirme,
-Öğrencilerin kendine saygısını artırma,
-Öğrencilerin pozitif ve sosyal imajını koruma,
-Öğrenciler arasında işbirliğini teşvik etme,
-Öğrenme özerkliği oluşturma,
-Öğrenciyi motive eden stratejilerin teşvik etme.

-Motivasyonel nitelikleri teşvik etme,
-Motivasyonel geri bildirim sağlanma,
-Öğrenci memnuniyetini artırma,
-Motive edici bir biçimde ödülleri ve notlarını
sunma.

Kaynak: Dornyei, 2001'den uyarlanmıştır. 

Araştırmanın Sınırlıkları 

Bu araştırmada, lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan turizm öğrencilerinin İngilizce 
öğrenmedeki başarısızlık nedenlerine yönelik kavramsal bir yapı oluşturulmuştur. Araştırmanın 
Türkiye’deki turizm eğitimi kurumları yönetici, eğitmen ve öğrencilerine yol gösterici olması 
beklenmektedir. Bununla birlikte araştırmanın Karabük ve Giresun illerindeki lisans eğitimi 
öğrenciler üzerinde gerçekleşmesi en önemli sınırlıktır. Bu kapsamda araştırmada geliştirilen 
ölçeğin Türkiye'nin farklı illerinde turizm eğitimi almakta olan ön lisans ve lisans öğrencilerine 
uygulanması farklı bakış açıları ve öngörüler geliştirebilir. 
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GÜNLÜK TUR PROGRAMLARI OLUŞTURMADA VERİ  MADENCİLİĞİ: 
A GRUBU SEYAHAT ACENTASI ÖRNEĞİ 

Abdullah AKGÜN1, Beykan ÇİZEL2  

ÖZET 

Enformasyon sistemleri seyahat endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Enformasyon 
sistemleri seyahat acentalarının sunmuş oldukları ürün ve hizmetlere ait yüksek hacimde veriyi 
depolamaktadır. Seyahat ürün ve hizmetlerinin hazırlanması, tanıtım ve pazarlamasında karar 
vericilere yardımcı olabilecek veri içinde gizli, anlamlı, potansiyel olarak kullanışlı ve değerli 
bilgilerin depolanan veri yığını içinden çıkartılıp, ilgili alanlarda kullanılması günümüz rekabet 
koşullarında seyahat acentaları için vazgeçilmezdir. 

Bu makalede Antalya’da faaliyet gösteren A grubu seyahat acentasının veritabanından veri 
madenciliği teknikleri uygulanarak günlük tur paketleri oluşturulmasında ve pazarlanmasında 
kullanılabilecek örüntüler araştırılmıştır. Araştırmada veri madenciliği modellerinden birliktelik 
kuralları algoritmalarından “Apriori algoritması” kullanılmış, günlük turları incelemek üzere 
modeller oluşturulmuştur. Araştırma sonuçları tatilcilerin konakladıkları bölge, otel ve satın 
aldıkları turlar arasındaki ilişkiler olduğunu ortaya çıkarmıştır. Araştırma süreci ve sonuçları 
uygulamacılara veri madenciliği tekniklerinin seyahat acentalarında nasıl kullanılması gerektiğine 
yönelik öneriler sunmaktadır.  
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THE USE OF DATA MINING TO CREATE A DAILY TOUR PROGRAMS: 
A SAMPLE OF A GROUP TRAVEL AGENCY 

ABSTRACT 

Information technology is widely used in travel industry. Information systems are storing large 
volumes of data related with the products and services which travel agencies offer. In today's 
competitive environment, it is indispensable for travel agents to find out meaningful and potentially 
useful and valuable information from data stored as batch which help decision makers to use 
of preparation and marketing of travel products. 

In this study,  patterns that can be used for production and marketing of a daily tour packages are 
investigated by the use of the data mining methods and techniques on a database of a A group 
travel agent in Antalya. A model has been created by using Apriori Algorithm as one of the 
Association Rules Algorithms to examine daily tours of travel agent. The research results 
revealed that relationship among regions, hotels and tourist daily tours. Research process 
and results offer suggestions for how data mining techniques should be used in the travel 
agencies. 
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GİRİŞ 

Turizm dağıtım kanalı içerisinde yer alan seyahat acentaları turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, 
spor ve eğlence imkân ve olanaklarını sağlayan, bilgi veren, ticari kuruluşlardır. Seyahat 
acentalarının verdikleri ürün ve hizmetlerle ilgili her türlü işlemin kaydedilmesi, kayıtların 
raporlanması, faturalanması ve muhasebeye aktarılması gibi ihtiyaçları için enformasyon sistemleri 
kullanılmaktadır (Öğüt, 2003:246). Günümüzde artan turist sayısı ile birlikte verinin saklanması, 
tasnif edilmesi ve özellikle ihtiyaç duyulduğu anda hızlı bir şekilde ulaşılması enformasyon 
sistemleri olmadan neredeyse mümkün değildir.  

Seyahat acentaları veri tabanlarında acentanın amacına ve yapısına bağlı olarak, konaklama, tur, 
transfer, rezervasyon, gezi, gösteri, eğlence ve ulaştırma bileti satışı, toplantı ve fuar organizasyonu, 
araç kiralama ve seyahat acentası ürünü satışları hakkında veriler toplanmaktadır. Seyahat 
acentalarının kullandıkları enformasyon sistemlerinin işle ilgili operasyonların desteklenmesi ve 
yöneticilerin karar vermesine yönelik enformasyon desteği sağlama olmak üzere iki temel 
fonksiyonu vardır.  

Turizm sektöründe kullanılan yazılımlar, işletmenin amaçlarına, yöneticilerin isteğine, 
organizasyon yapılarına, büyüklüklerine, yönetim, finans ve pazar özelliklerine, getirdikleri yolcu 
sayısına, operasyon gücüne göre değişik modüllerden oluşmaktadır (Akgün, 2012:02). Operasyon 
desteğine yönelik kullanılan yazılımlar günümüzde seyahat acentası çalışan ve yöneticilerine rutin 
işlerin planlanması, yönetilmesi ve kontrolünü sağlarken aynı zamanda dönemsel raporlar da 
üretebilmektedirler. Ancak bu otomasyon sistemlerinin kullanımı otel ve tur rezervasyon girişi, 
operasyon verilerinin girişi ve girilen verilerden istenilen listelerin alınması gibi acenta içi güncel 
uygulamalar ile sınırlı kalmaktadır.  

Küreselleşen ve teknolojik gelişmeler sonucunda değişimin çok yüksek olduğu günümüzde, seyahat 
acentaları turizm sektöründeki artan rekabet baskısı nedeniyle sahip oldukları yazılımlar tarafından 
üretilen ve veri tabanlarında tutulan gerçek verilerden stratejik kararlarında kullanabilecekleri 
değerli bilgiler üretmek zorundadırlar. Müşteri nitelikleri ve müşterilerin satın alma örüntülerine 
ilişkin yararlı, kullanışlı bilgiler çoğunlukla saklı ve henüz işlenmemiş durumdadır. Bu bağlamda 
veri madenciliği; eldeki bağlantısız, ilişkisiz ve anlamsız kısacası yapılandırılmamış veriden, 
anlamlı ve kullanışlı bilgiyi çıkarmaya yarayacak tümevarım çalışmalarını yapmaya ve uygulamaya 
yönelik yöntemleri içermektedir (Şentürk, 2006:03).  

Veri madenciliğinde amaç; çok büyük miktardaki ham veriden değerli bilginin çıkarılmasıdır 
(Özkan, 2008:38). Veri madenciliği günümüzde rekabet avantajı yaratmak ve sürdürmek için 
kullanılan önemli yöntemlerden birisidir. Bu nedenle veri madenciliği yaklaşımının benimsenmesi 
seyahat acentaları için büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda veri madenciliği kullanarak seyahat 
acentalarının ürün geliştirilmesine yönelik bir model oluşturulması ve gerçek verilerle test edilmesi 
bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.  

Bu çalışmada, Antalya’da faaliyet gösteren en fazla yolcu getiren A grubu seyahat acentalarından 
biri tarafından kullanılmakta olan veri tabanından alınan günlük tur verileri kullanılmıştır. 
Araştırma sürecinde veri temizleme ve hazırlama işlemlerinin ardından Clementine 12’de modeller 
oluşturulmuştur. Ürünler arasındaki ilişkilerin tespiti için birliktelik kuralları algoritmalarından 
bilinen en temel algoritma olan “Apriori algoritmasından” yararlanılmıştır. Modelin çalıştırılması 
sonucunda elde edilen kurallar verilmiş, devam eden maddelerde de kuralların anlamları 
açıklanmıştır. Araştırma sonuçları tartışılmış ve değerlendirilmiştir.  



Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal Of Tourism And Research

Cilt / Volume: 6 Yıl / Year: 2017 
Sayı / Number: 1 

75 

YAZIN TARAMASI 

Veri Madenciliği 

Günümüzde bilişim alanındaki gelişmeler, baş döndürücü bir hızla ilerlemekte ve her gün bir başka 
yenilikle insanların hizmetine sunulmaktadır. Gelişen enformasyon teknolojileri sayesinde 
işletmelerin her türlü günlük rutin işlemleri enformasyon sistemleri ile yapılmakta ve günlük tüm 
veriler sayısal ortamda saklanmaktadır. Günümüzde bazı firmalar çok miktarda veriye sahip 
olmalarına karşın, bilgi bakımından oldukça fakirdir (Baysal, 2008: 09) Küreselleşen ve teknolojik 
gelişmeler sonucunda değişimin çok yüksek olduğu günümüzde, işletmeler çığ gibi büyüyen sayısal 
veri ortamları arasından stratejik kararlarında kullanabilecekleri yararlı ve gerekli olan bilgiye 
ulaşmayı (Öğüt, 2005:05) rekabet avantajının anahtarı olarak görmektedirler.  

Veriler üzerinde çözümlemeler yapmak amacıyla çeşitli istatistiksel ve matematiksel yöntemler 
kullanılabilir. Veriyi yönetmek için veri ambarı ve verileri çözümleyerek “yararlı bilgiye” 
ulaşılmasını sağlayan “veri madenciliği” kavramları ortaya atılmıştır (Özkan, 2008:38). Yazında 
“Veri Madenciliği” teriminin farklı tanımlarının yapıldığı çalışmalar mevcuttur; Maimon ve Rokach 
(2010:01)’a göre veri madenciliği desenleri, verideki ilişkileri ve diğer bulguları (beklenmeyen 
şaşırtıcı ve yararlı) keşfetmek için büyük mevcut veri tabanlarının analizini içerir. Junping ve diğ. 
(2008:183) veri madenciliğini büyük veri tabanları veya veri setlerinden dikkate değer bilgi çıkarma 
işlemi olarak tanımlamakta ve bilgi çıkarımı, bilgi keşfi, akıllı veri analizi, bilgi edinme ve veri 
tabanlarında bilgi keşfi gibi isimlerle de adlandırılabileceğini belirtmektedirler.  

Veri madenciliği gelişen bilgi toplama, depolama ve işleme yetkinliklerine paralel olarak gelişen ve 
mevcut verilerin incelenerek anlamlı sonuçlar elde edilmesine olanak sağlayan yöntemler 
bütünüdür. Veri madenciliği bilgisayar sistemleri, istatistik, matematik ve görselleştirme gibi birçok 
farklı disiplinden yararlanmaktadır. 1960'lı yıllarda verilerin dijital olarak veri tabanlarında 
tutulmaya başlanması ile birlikte hemen her endüstri dalında toplanmakta olan verinin hacmi çok 
büyük boyutlara ulaşmıştır. Veri madenciliği toplanan büyük veri kütlelerinin değerlendirilmesi için 
istatistik ve yapay zekâ tekniklerinin kullanılması sonucunda ortaya çıkmıştır.  

Turizm Sektöründe Veri Madenciliği Uygulamaları 

Veri madenciliği turizmle ilgili verileri analiz etmek için çok yararlı olabilir. Turizm sektöründe 
veri madenciliği tekniklerinin turist harcamalarının tahmini, turist profili analizi ve gelen turist 
sayısının tahmini olmak üzere üç temel alanı vardır (Bose, 2009: 937). Turizm sektöründe, 
misafirlerin nereli olduklarını, harcamayı ne kadar, nerede ve ne alarak yaptıklarını bilmek, 
pazarlama stratejileri hazırlama ve karlılığı arttırmada yardımcı olabilir (Magnini ve diğ., 
2003:104). Benzer şekilde veri madenciliği bölgesel yetkililere bir bölgedeki sürdürülebilir turizmi 
kontrol için bir temel sağlayarak belirli bir bölgenin alışkanlıklarını anlama konusunda yardımcı 
olabilir (Čech ve Bureš, 2009:88). Bir bölgeye turistlerin niçin geldiğini tespit ederek reklam 
kampanyası düzenlemek ve bir sonraki sezonda turist sayısını arttırmak için yapılması gerekenler 
saptanabilir. Veri madenciliği olmadan müşteri özellikleri ve satın alma davranışları gibi değerli 
pazarlama enformasyonları büyük ölçüde fark edilmeden kalabilir. Bu tür önceden bilinmeyen 
ilişkileri ortaya çıkarmak, yöneticilere net gelirlerini arttırma şansı tanır.  

Otelcilik sektöründe verilerin en yaygın kaynakları Merkezi Rezervasyon Sistemleri ve Tesis 
Yönetim Sistemleridir. Bazı otel şirketleri aynı zamanda misafir sadakat programı veri tabanlarında 
bulunan enformasyonu da kullanmaktadırlar. Hilton, örneğin, kendi ticari markalı HHonors veri 
tabanı içinde ihtiva edilen verileri analiz eder. Potansiyel olarak önemli başka bir veri kaynağı, 
konuk memnuniyet anketleri tarafından sağlanan enformasyondur (Magnini ve diğ., 2003:98). 
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Anketlerden ve veri tabanlarından elde edilen veriler analiz edilerek müşteri değeri oluşturmak için 
kullanılabilir. Veri madenciliği sonuçlarından çıkan enformasyon ilgili firmaya öneriler ve 
çözümler sunacak enformasyon kalıpları, kuralları ve enformasyon haritaları şeklinde sunulabilir 
(Liao ve diğ., 2010: 4214). 
 
Talep tahmininin yanı sıra, turizm öneri sistemlerinin çeşitli uygulamalarında da veri madenciliği 
yaklaşımı uygulamaları bulunmaktadır. Öneri sistemleri genellikle, kullanıcıların satın alma ve 
kullanma düzenlerini anlamak ve buna uygun kullanıcı profili oluşturmak ve ardından içerik 
filtreleme yapmak için birliktelik kuralları keşfi gibi bir çeşit pazar sepeti analizi kullanır veya 
kullanıcı tercihlerindeki desenlerle uyuşan ürün ve hizmetleri tavsiye etmek için filtreleme 
teknikleriyle işbirliği yapar. Öneri sistemleri insanlar genellikle iyi bir rehber olarak başkalarının, 
nispeten tarafsız gezginlerin görüşünü dikkate almalarından dolayı turizm sektöründe büyük bir 
öneme sahip görünmektedir (Čech ve Bureš, 2009:86). 
 
Turizmde veri madenciliğine yönelik uygulamalar sınıflandırma, kümeleme, sapma tespiti, 
birliktelik ve tahmin etme olarak beş kategoride toplanabilir (Mirela ve diğ., 2009: 924). 
Sınıflandırma, pazar gruplarının büyüklüğü ve yapısını izlemeye imkân verecek önceden tanımlı 
seğmenler içinde müşterileri düzenlemektedir. Ayrıca, tahmin edici modeller faaliyetleri 
sınıflandırmak için inşa edilebilir (Magnini ve diğ., 2003:98). Sınıflandırma, segmentlere 
müşterileri atamak için demografik ve yaşam tarzı verileri gibi tahmin değişkenlerini içeren 
setlerden oluşan enformasyonu kullanır (Mirela ve diğ., 2009:924). 
 
Turizmde sınıflandırma tekniklerinden olan karar ağaçlarının kullanımı, pazarlama, planlama ve 
yaşam kalitesi oluşturma ve sürdürme gibi turizmin önemli konularına çözüm üretmek için yeni bir 
yoldur. Karar ağacı analizi bir topluluk içinde paydaş gruplarını tanımlamak için kullanılabilir. 
Sadece araştırmacı veya planlayıcıların enformasyon ve deneyimlerine dayanan geleneksel paydaş 
eşleme yöntemlerinin aksine, karar ağacı analizi istatistiksel analizlere dayanır ve paydaşların 
belirlenmesi ve yönetimi için daha güçlü bir araçtır (Byrd ve Gustke, 2007:190). Turizm planlama 
sürecine paydaşları dâhil etmenin en önemli aracı onlara kendi çıkarlarını iyi anlatmaktır. Her 
grubun beklentileri ve kaygıları farklı olduğu için her birine kaygılarını giderici ve beklentilerinin 
de gerçekleşme olasılığının yüksekliğine inandırıcı enformasyon ve yöntemlerle yaklaşılmalıdır. 
Karar ağacı analizi sonuçları, paydaşların belirlenmesi ve onları motive eden çıkarlarını anlama 
konusunda daha fazla güven gelişmekte planlamacılara yardımcı olabilir. 
 
Kümeleme, önceden belirlenmiş grup tanımları yerine veri tabanı ve enformasyona dayanarak 
müşterileri gruplandırır. Bu özellik otelcilere müşterilerinin kim olduğunu anlamada yardımcı olur. 
Örneğin, kümeleme, homojen satın alma davranışı ile alt grup üyelerinin konaklama sayılarını 
artırmak veya daha sadık olmalarını sağlamak amacıyla yapılan bir reklam kampanyası ile önceden 
belirlenmiş bir kesim içinde bir alt grup ortaya çıkarabilir (Mirela ve diğ., 2009:924). Diğer taraftan, 
önceden belirlenmiş grupların para harcamayanlardan olmadığını ve reklamın etkinliğini artırmak 
için konsolide edilmeleri gerektiğini gösterebilir. Demografik özellikler, yaşam biçimleri ve gerçek 
ürün alımları gibi enformasyon genellikle kümelemede kullanılmaktadır (Magnini ve diğ., 
2003:98). 
 
Sapma tespiti, bir müşteri tarafından satın almada ani bir artış gibi veri değişimini ortaya çıkarır 
(Magnini ve diğ., 2003:98). Bir otel herhangi bir konuğa harcamalarındaki artıştan dolayı teşekkür 
etmek ya da beğenisine bir promosyon sunmak isterse bu tür enformasyon yararlı olabilir. 
Pazarlama yöneticileri, sapmalardaki büyük artışlar ile veri tabanında temsil edilmeyen kontrol 
edilemeyen iş-çevre faktörleri arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmayı da deneyebilirler. Birliktelik, 
ilişki ve akış keşfi tarafından yönlendirilen kayıtlar arasındaki bağlantıların tespitini gerektirir. 
Örneğin, belirli bir reklam kampanyasından sonra, belirli bir kesimin ortalama kalışlarındaki artış, 
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tespit edilen olası bir ilişkidir. Başka bir birliktelik görevi, özel bir promosyonun bir pazarda 
başarılı, ama başka bir yerde etkisiz olduğunu belirlemek için bir çaba içinde kullanılabilir 
olmasıdır. Müşteri satın alma geçmişleri ile ilgili özel enformasyon sonraki alışverişe ilişkin 
olasılıklı kuralları formüle etmek için gereklidir.  
 
Tahmin veri içindeki desenlere ve eğilimlere dayalı sürekli değişkenlerin gelecekteki değerini 
öngörür (Magnini ve diğ., 2003:98). Örneğin, pazar segmentlerinin gelecek boyutunu tahmin etmek 
için tahmin fonksiyonu kullanılabilir. Tahmin ile tüketiciler için artan öneme sahip ve müşterinin 
gelecek algısının değerinin temel sürücüleri olacak otel aktivitelerini projelendirmek için veri 
eğilimleri de kullanılabilir. 
 
Byrd ve Gustke (2007:188) turizm yatırımları konusunda toplumda paydaşların belirlenmesini karar 
ağacı analizi kullanarak araştırmıştır. Sürdürülebilir turizm kalkınması için dört farklı grubun 
desteğini tespit etmişlerdir. Bu dört grup yerel kaygılılar, fiziksel olarak aktif ılımlılar, pasif aktif 
ılımlılar ve aktif destekçiler olarak tarif edilmiştir. Her grubun, sürdürülebilir turizm gelişimi 
hususunda algı ve desteklerinin farklılaştığı tespit edilmiştir. Aynı çalışmada kuş gözlemciliği, 
bahçecilik ve yürüyüş gibi rekreasyonel faaliyetlere katılan paydaşların, sürdürülebilir turizm 
gelişimine rekreasyonel faaliyetlere katılmayanlara göre daha çok destek verdikleri tespit edilmiştir. 
 
Lim ve diğ. (2010:141) turizm web sitelerinin tasarımları ve siteye giren müşterilerin bilişsel olarak 
ikna edilmelerinin önemi üzerinde durarak konunun araştırılması için web madenciliğini 
önermektedir. Yazarlara göre turizm web sitelerinin web kullanım madenciliği sonuçlarının analizi 
birçok yararlı iş fırsatları sağlayabilir. Web kullanım madenciliği sonuçları ziyaretçi davranışlarında 
değişimler gösterdiğinde, işletme yöneticileri turizm enformasyon ve ziyaretçilerin değişen 
ihtiyaçlarına uygun hizmetleri sağlayabilir.  
 
Günümüz seyahat acentalarının sistemlerini uyumlu hale getirmeye çalıştığı çevrimiçi rezervasyon 
konusunda araştırma yapan Hoontrakul ve Sahadev (2008:75) çevrimiçi hizmet sağlayıcılar 
kapsamında veri madenciliği uygulama sürecini çalışmıştır. Yazarlara göre, çevrimdışı pazarlamada 
oldukça yaygın olarak kullanılan kümeleme tekniklerini çevrimiçi taleplerde müşteri profilini 
anlamak ve geri dönüş oranını arttırmak için harekete geçirici stratejiler üretmek için kullanılabilir. 
Müşteri profillerini anlamak açısından, kümeleme tekniği, istenen özellikler açısından müşteri 
desenlerini çözümlemek için kullanılabilir. 
 
Havayolu hizmet kalitesini analiz etmek için baskınlık tabanlı kaba küme yaklaşımı (DRSA- 
Dominance-based Rough Set Approach) adı verilen veri madenciliği tekniğini kullanan Liou ve 
diğ., (2009:686) karar analizlerinin hedefinin geçmiş kararları açıklamak ve gelecekteki kararlar 
için önerilerde bulunmak olduğunu belirterek, sözü edilen yöntemin bu hedeflere ulaşmada etkili 
olduğunu ifade etmektedir. Yazarlara göre, yöntem bir havayolunun genel hizmet değerlendirmesini 
etkilemeden, bazı hizmetleri ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.  
 
İlgili yazında veri madenciliği için çok farklı tekniklerin kullanıldığı göze çarpmaktadır. Choi ve 
Cho (2000:18), enformasyon keşfi tekniği içinde olasılık kural tabanlı bir çerçeve kullanarak geliri 
maksimize etmek için bir verim yönetimi tekniği geliştirmiştir. Bloom (2004:732) durağan süzgeç 
ve lojistik regresyon modelleri gibi diğer tekniklerle karşılaştırıldığında, katılımcıların gruplandırma 
ve yeni katılımcıların sınıflandırmasını tahmin aracı olarak Yapay Sinir Ağlarının yararlı olduğunu 
ifade etmektedir.  
 
Çalısmalarında K–ortalamalar veri madenciliği tekniğini kullanarak dört farklı ziyaretçi grubu 
tanımlayan Lin ve Huang (2009:2513), turizm planlamacıları ve pazarlama profesyonellerine hedef 
pazarlarının ihtiyaçlarına uyarlanmış teklifler geliştirmeleri için değerli enformasyon sağlamıştır. 
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Çalışmalarında veri setleri için veri madenciliğinin kullanılabileceğini, bulunan ziyaretçi grupları 
daha yakından tanınarak pazarlama stratejilerinin geliştirilebileceği, müşteri profilleri ve 
demografik özelliklerine uyan ürünler için promosyon ve reklam kampanyaları düzenlenebileceği 
ifade etmektedirler. 
 
Nagadevara (2008:495) üyelerine özel ödüllü sadakat programları sunan otel zincirlerinin veri 
madenciliği uygulamaları bağlamında yaptıkları çalışmalarında otel misafirlerini az, orta ve çok 
harcama yapan misafirler olarak gruplayarak bu müşterilerin harcamalarının tahmini için yapay 
sinir ağlarından yararlanmışlardır. Liao ve arkadasları (2010:4216) kümeleme analizi ile 
Tayvan’daki Phoenix Tours International firmasından aldıkları verileri incelemişlerdir. Araştırma 
sonuçları, gelen turistler tarafından dikkate alınan ana faktörlerin güvenlik, seyahat acentesi itibarı, 
seyahat tarzı ve kabul edilebilir bir fiyat olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda, firma itibarını nasıl 
koruyacağını bilmeli, daha güvenli seyahat destinasyonları ve bölgeleri seçmeli, canlı (örneğin, 
uzak ada turu, doğa turu, kaplıca ve SPA turu) yolculuk tarzı tasarlamalı ve kabul edilebilir bir 
yolculuk ücreti olan paketleri yeni ürün geliştirmede dikkate almalıdır. 
 
Çuhadar ve diğ. (2009:113) Yapay Sinir Ağlarını kullanarak Antalya iline yönelik aylık dış turizm 
talebi tahminlerini yapmışlardır. Çalışmalarında en yüksek tahmin doğruluğu sağlayan ve gerçek 
değerlere en yakın sonuçlar veren yöntemin “Yapay Sinir Ağları” olduğunu görmüşlerdir. Yapay 
sinir ağları veriler arasındaki doğrusal olmayan ilişkileri öğrenip genelleme yapabilmektir. 

 
ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEMİ 

 
Bu araştırmanın amacı, veri madenciliği yöntem ve teknikleri ile seyahat acentası veritabanlarında 
bulunan işlemsel verileri kullanarak, yönetim karar desteği sağlayabilecek bilgilerin çıkartılması 
süreçlerini gerçekleştirmek, bu süreçlerde geçilen aşamaları ortaya koymak ve kullanılan yöntem ve 
tekniklerin etkinliğini araştırmaktır. Bu amaç birçok uygulama alternatifini kapsayabilir ve ilgili 
hedefler doğrultusunda birden fazla veri madenciliği yöntem ve tekniği kullanılabilir. Çalışmada bir 
seyahat acentasının yeni tur paketleri oluşturmasında birlikte satılan turların tespit edilmesi ve 
hazırlanan katalog, web sitesi vb. gibi ortamlarda turistik bir bölgenin tanıtımında o bölgeyle 
birlikte satılan, otel tanıtımı ile ilgili sayfalarda o otelle birlikte satılan günlük turların ortaya 
çıkartılması hedeflenmiştir.  
 
Uygulamada Kullanılan Veri Seti 
Bu çalışmada, Antalya’da faaliyet gösteren yolcu sayısına göre büyük olarak nitelendirilen 
acentalardan birisinin (Avrupa pazarında faaliyet gösteren ve 24 farklı Avrupa ülkesinden 405 farklı 
otele 2010’da 267.994 ve 2011’de 338.767 turist getirmiştir) 85 adet tablodan oluşan veri tabanı 
incelemeye alınmıştır. Seyahat acentasının Microsoft SQL Server 2008 üzerinde çalışan oldukça 
büyük boyuta sahip ve hâlihazırda kullanılmakta olan veri tabanından 2011 yılına ait günlük tur 
verileri veri madenciliği uygulaması için seçilmiştir.  
 
Araştırmanın Yöntemi 
Çalışmada günlük turlar üzerinde analiz yapılması planlandığından veri tabanından sadece günlük 
tur bilgilerinin olduğu tablo ve bu tablodan da analizde kullanılacak değişkenler seçilmiştir. SQL 
kodları yardımıyla, günlük tur rezervasyonu bilgilerini içeren tablodan, tur adı, ülke, yıl, ay, 
konakladıkları otel, yetişkin ve çocuk sayıları şeklinde alınmış ve TUR isimli yeni bir tabloya 
aktarılmıştır. Günlük tura çıkacak müşterinin konakladığı otelin bölgesi, ürün bilgilerinin tutulduğu 
başka bir tablodan alınan verilerle güncellenmiştir. Böylece analize alınacak veriler tek bir tabloda 
toplanarak SPSS programı için kaydedilmiştir.  
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Acentanın ürünlerinin çekiciliğini arttırmak için hangi günlük turların birlikte alındığının tespiti için 
birliktelik kuralları algoritmalarından bilinen en temel algoritma olan Apriori algoritmasından 
yararlanılmıştır. Apriori algoritması gözlem değerleri arasında destek ve güven ölçütlerini bularak, 
bu değerlerin eşik değerlerle karşılaştırılması esasına dayanır (Özkan, 2008:159). Birliktelik kuralı, 
örneğin, A ürün grubunu alan müşterilerin B ürün grubunu da alma durumu, A→B biçiminde 
gösterilir. Destek (support) ölçüsü, öncül ve ardıl öğe setlerini birlikte içeren işlem sayısının veri 
tabanındaki toplam işlem sayısına oranıdır ve şu şekilde ifade edilir. 
 
Destek (A→B) = sayı (A,B)

N
 . 

 
A ve B ürün gruplarının birlikte satın alınması olasılığını ifade eden kural güven ölçütü; işlemlerin 
öncül ve ardıl öğe setlerini birlikte içerme olasılığının, öncül öğe setini içerme olasılığına oranıdır 
ve  
 
Güven (A→B) = sayı (A,B)

sayı (A)
 . 

 
bağlantısı yardımıyla hesaplanır. Kaldırma oranı (lift ratio) ölçüsü ise, kuralın güven değerinin 
beklenen güven değerine oranıdır. 
 

 
 
Şekil 1.  Birliktelik Modeli 
 
 
Clementine’de Şekil 1’de görülen birliktelik modeli kurulmuş ve Type düğümü ile verilerin tip ve 
yönleri belirlenmiş ve Select (Yıl) düğümü ile günlük tur verilerinden sadece 2011 yılına ait olanlar 
seçilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda Apriori algoritması, destek değeri alt sınırı %5, güven 
değeri alt sınırı % 30 ve öncül sayısı 1 olacak şekilde ayarlanmıştır. Öncül sayısının 1 olmasının 
amacı sadece ikili ürünler arasındaki ilişkileri görebilmektir. Sonuç olarak toplamda 30 adet destek 
ve güven değerlerini gösteren kurallar elde edilmiştir ve Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1: Birliktelik Kuralları 

Öncül Ardıl Güven % Destek % Lift 
Anadolu Atesi Jeep & Boot -SIDE- 33,3 3,70 4,5 
Anadolu Atesi Hamam - BLK - 33,3 3,70 1,8 
Anadolu Atesi Antalya Shopping 33,3 3,70 1 
Antalya By Night Jeep & Boot -SIDE- 33,3 3,70 4,5 
Antalya By Night Manavgat Boot 33,3 3,70 2,25 
Antalya By Night Seilbahn 33,3 3,70 1,13 
Antalya Shopping P.A.K. 33,3 11,11 2,25 
Antalya Shopping 1 Manavgat Boot 100 7,41 6,75 
Demre Seilbahn 50 11,11 1,69 
Demre Antalya Shopping 33,3 7,41 1 
Green Canyon Hamam - BLK - 100 7,41 5,4 
Green Canyon Ms Triton 50 3,70 13,5 
Green Canyon Troy 50 3,70 13,5 
Green Canyon Rafting 50 3,70 6,75 
Green Canyon Manavgat Boot 50 3,70 3,38 
Green Canyon Antalya Shopping 50 3,70 1,5 
Hamam - BLK - Green Canyon 40 7,41 5,4 
Hamam - BLK - Antalya Shopping 40 7,41 1,2 
Jeep & Boot -SIDE- Anadolu Atesi 50 3,70 4,5 
Jeep & Boot -SIDE- Antalya By Night 50 3,70 4,5 
Manavgat Boot Antalya Shopping 1 50 7,41 6,75 
P.A.K. Antalya Shopping 75 11,11 2,25 
Rafting Kappadokien - 2 - 50 3,70 13,5 
Rafting Ms Triton 50 3,70 13,5 
Rafting Troy 50 3,70 13,5 
Rafting Green Canyon 50 3,70 6,75 
Rafting Manavgat Boot 50 3,70 3,38 
Rafting Hamam - BLK - 50 3,70 2,7 
Rafting Seilbahn 50 3,70 1,69 
Seilbahn Demre 37,5 11,11 1,69 
 
- Anadolu Ateşi turunu alanların %33,3’ü Jeep & Boot –SIDE, Hamam - BLK ve -Antalya Shopping 
turunu da satın almışlardır. Bu turların Anadolu Ateşi ile veri setindeki işlemlerde birlikte bulunma 
olasılığı %3,7’dir.  
- Antalya By Night turunu alanların %33,3’ü Jeep & Boot –SIDE, Manavgat Boot ve - Seilbahn 
turunu da satın almışlardır. Bu turların Antalya by Night ile veri setindeki işlemlerde birlikte 
bulunma olasılığı %3,7’dir.  
- Antalya Shopping turunu alanların %33,3’ü P.A.K turunu da satın almışlardır. Bu iki turun veri 
setindeki işlemlerde birlikte bulunma olasılığı %11,11’dir. Antalya Shopping 1 turunu alanların 
tamamı Manavgat Boot turunu da satın almışlardır. Bu iki turun veri setindeki işlemlerde birlikte 
bulunma olasılığı %7,41’dir. 
- Demre turunu alanların %50’si Seilbahn turunu %33,3’ü de Antalya Shopping turunu satın 
almışlardır. Demre Turu ile Seilbahn turunun veri setindeki işlemlerde birlikte bulunma olasılığı 
%11,11 ve Antalya Shopping turunu alanlar ile veri setindeki işlemlerde birlikte bulunma olasılığı 
%7,41’dir. 
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- Green Canyon turunu alanların tamamı Hamam - BLK turunu, %50’si Ms Triton, Troy, Rafting, 
Manavgat Boot ve Antalya Shopping turlarını da satın almışlardır. Green Canyon turu ile Hamam - 
BLK turunun veri setindeki işlemlerde birlikte bulunma olasılığı %7,41 ve diğer turlar ile veri 
setindeki işlemlerde birlikte bulunma olasılığı %3,7’dir. 
- Hamam - BLK turunu alanların %40’ı Green Canyon ve Antalya Shopping turlarını da satın 
almışlardır. Hamam - BLK turu ile diğer iki turun veri setindeki işlemlerde birlikte bulunma 
olasılığı %7,41’dir. 
- Jeep & Boot - SIDE turunu alanların %50’si Anadolu Ateşi ve Antalya By Night turlarını da satın 
almışlardır. Jeep & Boot - SIDE turu ile diğer iki turun veri setindeki işlemlerde birlikte bulunma 
olasılığı %3,70’dir. 
- Manavgat Boot turunu alanların %50’si Antalya Shopping1 turunu da satın almışlardır. Bu iki 
turun veri setindeki işlemlerde birlikte bulunma olasılığı %7,41’dir. 
- P.A.K turunu alanların %75’i Antalya Shopping turunu da satın almışlardır. Bu iki turun veri 
setindeki işlemlerde birlikte bulunma olasılığı %11,11’dir. 
- Rafting turunu alanların %50’si Kappadokien-2 -, Ms Triton, Troy, Green Canyon, Manavgat 
Boot, Hamam – BLK, Seilbahn turlarını da satın almışlardır. Rafting turu ile diğer turların veri 
setindeki işlemlerde birlikte bulunma olasılığı %3,70’dir. 
- Seilbahn turunu alanların %37,5’i Demre turunu da satın almışlardır. Bu iki turun veri setindeki 
işlemlerde birlikte bulunma olasılığı %11,11’dir. 
 
Tablo1’de de görüldüğü üzere bazı turlar birlikte satılmışlardır. Şekil 2’de üçü birlikte satılan 
turlardan oluşan tur paketleri verilmiştir. Bu paketlerin dışında birlikte satılan iki turdan oluşan 
(Seilbahn ve Demre turları gibi) tur paketleri de oluşturulabilir. 
 

Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 
Rafting   Manavgat Boot Rafting   Hamam - BLK - 
Green Kanyon Green Canyon Ms Triton   Rafting   
Troy   Rafting   Green Canyon Green Canyon 

Şekil 2. Üçü birlikte satılan günlük turlardan oluşan paketler 

 
Ürünler arasındaki ilişkileri görebilmek için Clementine’de web grafiğinden yararlanılmıştır. Web 
grafiğindeki çizgi kalınlığı ilişkinin baskınlığını göstermektedir. Çizgi kalınlığı arttıkça ilişkinin 
kuvvetliliği de artmaktadır. Şekil 3’de gösterilen grafikte ürünler arası mutlak ilişkiler ortaya 
konmuş ve ilişkinin şiddeti ile çizgi kalınlığı doğru orantılı olarak gösterilmiştir. 

 
Şekil 3. Ürünlerin birliktelik diyagramı 
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Seyahat acentaları günlük turları için bilet satışlarını otellerde çalıştırdıkları temsilcileri aracılığıyla 
satmaktadırlar. İkinci düğümde otellerde konaklayanların ilgili otelle birlikte aldıkları günlük 
turların tespitini yapmak için Otel düğümü oluşturulmuştur. Şekil 1’de verilen modelde Otel 
düğümü ile yeni bir apriori algoritması ile oteli satın alanların hangi günlük turları satın aldıklarına, 
minimum destek değeri %5, güven değeri %30 ve öncül sayısı 5 olacak şekilde bakılmıştır. 
Toplamda 10 adet destek ve güven değerlerini gösteren kurallar elde edilmiştir. Modelin 
çalıştırılması sonucunda elde edilen kurallar Tablo 2’de verilmiştir. Otelde kaldığı halde hiç bir 
günlük tur satın almayan müşteriler analize dâhil edilmemiştir.  
 
Tablo 2: Otel - Günlük Tur Birliktelik Kuralları 
Öncül Ardıl Güven % Destek % Lift 
Otel 1 Hamam - BLK - 48,28 7,37 1,87 
Otel 1 Manavgat Boot 53,85 3,68 2,09 
Otel 1 Green Canyon 63,64 3,68 2,47 
Otel 1 Rafting 63,64 3,68 2,47 
Otel 2 Hamam - BLK - 37,93 5,79 2,49 
Otel 2 Antalya Shopping 31,82 3,68 2,09 
Otel 2 Green Canyon 36,36 2,11 2,38 
Otel 3 Seilbahn 36,84 3,68 4,12 
Otel 4 Seilbahn 31,58 3,16 3 
Otel 4 Rafting 36,36 2,11 3,46 
 
Destinasyonun da turizm ürünleri arasında sayılması ve seyahat acentasının da sattığı bölgelerin bir 
destinasyon olması bir bölgeyi satın alanların başka hangi ürünleri hangi oranda satın aldıkları 
fikrini doğurmuştur. Bundan hareketle bölgeleri satın alanların hangi turları hangi oranda tercih 
ettiklerinin öğrenilmesi için model içinde ikinci bir düğüm oluşturulmuştur. Modelde Günlük tur 
düğümü ile yeni bir apriori algoritması ile bölgeyi satın alanların hangi ürünleri satın aldıklarına, 
minimum destek değeri %5, güven değeri %30 ve öncül sayısı 5 olacak şekilde bakılmıştır. 
Toplamda 9 adet destek ve güven değerlerini gösteren kurallar elde edilmiştir. Modelin 
çalıştırılması sonucunda elde edilen kurallar Tablo 2’de verilmiştir. Bölge içinde bir otelde kaldığı 
halde hiç bir günlük tur satın almayan müşteriler analize dâhil edilmemiştir.  
 
 
Tablo 3: Bölge - Günlük Tur Birliktelik Kuralları 
Öncül Ardıl Güven % Destek % Lift 
Belek Hamam - BLK - 100 15,26 1,79 
Belek Manavgat Boot 100 6,84 1,79 
Belek Green Canyon 100 5,79 1,79 
Belek Antalya Shopping 40,91 4,74 0,73 
Belek Rafting 63,64 3,68 1,14 
Kemer Seilbahn 89,47 8,95 2,66 
Kemer Demre 85,71 6,32 2,55 
Kemer Antalya Shopping 31,82 3,68 0,95 
Kemer Rafting 36,36 2,11 1,08 
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Sonuç, Tartışma ve Öneriler 
 
Turizm dünya genelinde en fazla gelir getiren sektörlerden birisi olmasının yanında en hassas ve en 
kırılgan sektörlerinde başında gelmektedir. Üstelik turizm ürünleri yerinde satılma ve 
depolanamama durumları nedeniyle zamanında ve sadece ürüne kadar gelen bir müşteriye 
satılabilmektedir. Dolayısıyla var olan bir ürünün sürdürülebilir rekabetinin sağlanması, 
geliştirilmesi ve yeni bir turistik ürün geliştirirken ürünün kalitesi yanında ürün için seçilen hedef 
kitlenin belirlenmesi, tanıtım kampanyaları ve satış politikaları için büyük önem arz etmektedir. 
Bunun için bir seyahat acentasının ve tur operatörünün oluşturacağı bir ürünün öncelikle kendi 
bölgesine gelecek turist profili ile uygun olmasına dikkat etmesi gerekmektedir.  
 
Bu çalışma ile A grubu bir seyahat acentasının veri tabanındaki verilerden müşteri profilinin 
çıkartılması ve müşterilerinin günlük tur satın alma eğilimlerinin belirlenmesi ve gelecek yıllar için 
ürün geliştirme ve pazarlama faaliyetlerinde elde edilecek bilgilerin etkin bir şekilde 
kullanılabilmesi için bu çalışma yapılmıştır. Küreselleşen ve teknolojik gelişmeler sonucunda 
değişimin çok yüksek olduğu günümüzde, çığ gibi büyüyen sayısal veri ortamları arasından 
yöneticilerin stratejik kararlarında kullanabilecekleri yararlı ve gerekli olan bilgiye ulaşmalarını 
sağlamak için “veri madenciliği” tekniklerinden yararlanılmıştır.  
 
Seyahat acentası veri tabanı incelendiğinde acentanın kayıtlı müşterisinin ancak % 20’sine günlük 
tur satabildiği ve %20’lik tur alan müşteri grubunun da % 76’sının sadece bir adet günlük tur satın 
aldığı tespit edilmiştir. Acentanın gelirlerini arttırabilmesi için öncelikle konaklama ürünlerini 
sattığı müşterilerini turlara çıkartabilmelidir. Seyahat acentaları günlük tur satışlarını arttırabilmek 
için günlük turları bir araya getirerek birkaç günlük turu tek paket halinde satmaktadırlar. 
Çalışmada acentanın daha önce sattığı biletlerden müşterilerin birlikte satın aldıkları turlar tespit 
edilmiştir. Veri madenciliği tekniklerinden birliktelik kuralları ile ortaya çıkan ürünlerin aynı paket 
içinde ya da aynı katalog içinde yayınlanmasına özen göstermek acentlarının karlılıklarını 
artırabilir. Özellikle günlük turlar için çıkış saat ve bölgelerini de birbirini takip eden gün ya da 
saatlere ayarlamak ilgili günlük turların satışında artışlara sebep olacaktır. Aynı saat ve günde çıkışı 
yapılan günlük turlarda turist ister istemez iki turdan birisini tercih edecektir. 
 
Seyahat acentası günlük tur satışlarını artırmak için turizm paketi oluştururken birlikte satın alınan 
ürünleri bir paket içerisinde pazarlayarak az satılan bir ürünün daha fazla satılmasına, ya da az 
satılan ve geliri az olan bir ürünün de paketten çıkartılmasına karar verebilir. Seyahat acentası 
satışını yaptığı günlük turların hepsine belli bir oranda indirim yaparak satışını arttırabilir. Bu 
durumda zaten çok az karlarla yaptıkları satışlardan dolayı çok fazla gelir kaybına uğrayabilirler ya 
da müşteriler ucuz fiyata rağmen günlük tur satın almayabilir.Burada herkese indirim yapmak 
yerine belli bir hedef gruba indirim yapılarak daha az indirim ile daha fazla gelir hedeflenebilir. 
 
Çalışmamızda birliktelik kuralları 2011 yılı içinde seyahat acentasının yaptığı tüm günlük tur 
biletlerini kapsayacak şekilde yapılmış ve veri madenciliği algoritmalarının seyahat acentası veri 
tabanında kullanılabileceğini göstermesi açısından yeterli görülmüştür. Seyahat acentasının günlük 
tur biletlerini otellerde görevlendirdiği temsilciler aracılığıyla sattığı ve her bölgenin günlük tur 
programının farklı olduğu düşünüldüğünde uygulamacılar için tek bir analiz istenen sonucu 
veremeyebilir. Bunun için analizin her bölge için ayrı ayrı, hatta her otel için ayrı ayrı yapılması her 
bölgeden ve otelden satılan günlük turlar tespit edilerek katalog ve web sayfalarında daha detaylı ve 
etkili günlük tur programı yapılabilecektir.  
 
Çalışmamızda tüm veri içerisinden bölgelerle birlikte alınan günlük turlara ve ardından otellerle 
birlikte alınan günlük turlara bakılmıştır. Eğer tek bir bölge verisi içerisinde o bölge ile birlikte 
alınan günlük turlar analize alınırsa her bölge için farklı günlük turlar birliktelik kurallarında yer 
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alacaktır. Belek bölgesinde satın alınan günlük turlar arasında golf turunun çıkmaması 
nedenlerinden birisi de analizin sadece BELEK bölgesi içinde yapılmamış olması olabilir. 
 
Seyahat acentasının satış politikaları ve bölgenin günlük tur olanakları ile ile de ilgili olarak analizin 
tüm yılı kapsayacak şekilde değil de sezon sezon yapılması her sezon farklı günlük turların 
birliktelik kuralları içerisinde yer almasına neden olabilir. Antalya bölgesinde örneğin golf turizmi 
kış mevsimlerinde daha yaygın olarak satılırken, diğer turların birçoğu yaz aylarında daha fazla 
tercih edilmektedir.  
 
Çalışmada sadece ürün ve müşterilerin tanınması ve aralarındaki ilişkilerin tespiti için modeller 
oluşturulmuş ve sonuçlar çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmaların yanında seyahat acentasının bel 
kemiğini oluşturan günlük tur ve transfer operasyonlarının kayıtları üzerinde çalışmak da acenta 
için hayati olabilir. Yapılan transferlerin maliyetlerinin bilinmesi, giderler ve araçlar arasındaki, 
müşteri grubu ile şikâyet ettikleri konular arasındaki ilişkilerin bilinmesi, seyahat acentasına henüz 
sorunlar çıkmadan çözme imkânı verecek, bu da maliyetlerde ve sorunlarda azalma olarak 
verimliliğe yansıyacaktır.  
 
Enformasyon sistemlerinin gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası olmasıyla birlikte her hareket 
bilgiye çevrilebilmekte ve bu bilgiler depolanabilmektedir. Enformasyon sistemlerinin en yaygın 
kullanıldığı sektörlerden birisi olan turizm sektöründe de seyahat eden ve seyahat kararı vermek 
üzere olan kişilere ait veriler disklerde depolanmaktadır. Birbirinden farklı veritabanlarında 
depolanan bu verilere tek bir sistem üzerinden ulaşma ve bu verilerden işletmeler için önemli 
bilgileri elde etme şansını veren entegre bir sistem teorik olarak mümkün olsa da uygulamada 
maalesef henüz mevcut değildir.  
 
Turistlerin seyahate başlamadan önceki karar verme sürecine ait veriler genelde web sitelerinde ve 
seyahat acentalarının satış ofislerinde birbirinden bağımsız olarak bir daha kontrol edilmeksizin 
sadece saklanmaktadırlar. Seyahate başladıktan sonraki veriler ise seyahat acentalarında ve 
otellerde yine birbirinden bağımsız olarak işletmelerin finansal raporlarının takibi için 
tutulmaktadırlar. Seyahat sonrası veriler ise genelde sosyal paylaşım sitelerinde tüm insanlarla 
paylaşılmak üzere depolanmaktadır. Buradaki veriler turizm işletmelerine yön verebilecek şekilde, 
genelde beklentisiz bir şekilde deneyimlerin paylaşılmasından oluşmaktadır. 
 
Özellikle incoming (karşılayıcı) iş yapan seyahat acentalarının veritabanlarında müşteriler ile ilgili 
çok fazla detay bilgi bulunmamaktadır. Müşteriler hakkında alınan bilgi tur operatörü, yaşları ki 
genelde girilmediği gözlenmektedir, çocukları ve cinsiyetleridir. Bunların dışındaki bilgileri girebi-
lecek bir alan da genelde acenta programlarında bulunmamaktadır. Ayrıca acentanın kullanılan 
operasyon destek sistemlerinde zorunlu olmadığı için konaklama, günlük tur ve operasyon gibi 
günlük faaliyetlerine yönelik bilgiler de sisteme her müşteri için aynı titizlikte girilmemektedir. 
Günlük turlar için örneğin alış veriş turuna ait bilet, turun satışı, transferi, rehberi gibi bilgiler 
mevcut ama bu turu alan müşterinin hangi mağazada ne kadar alış veriş yaptığına ait detay bilgiler 
genelde sistem dışı kalmaktadır. Bu veriler aslında bir müşteriyi tanımak için hayati veriler 
olmasına rağmen genelde farklı bir sistemde ve farklı bir veri tabanında tutulmakta ya da göz ardı 
edilmektedirler. Müşterilere ait konaklama bilgileri otel, oda, otele giriş ve otelden ayrılış 
bilgilerinden oluşmakta, bunların dışında müşterinin otelde yaptığı hiçbir harcamanın ve işlemin 
seyahat acentasında kaydı tutulmamakta, otelin tesis yönetim sistemlerinde tutulmaktadır. 
Müşteriye ait turlar esnasında yaptıkları harcamalar ve otelde yaptıkları harcamalar karlı müşteri 
gruplarını ve cimri müşteri gruplarını belirlemede aslında çok değerli olmasına rağmen otelin ve 
turun satışını yapan seyahat acentalarının veri tabanlarında tutulmamaktadır. 
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Müşteriler hakkında yeterli demografik bilginin olmaması, yapılan analizlerde de müşteriyi 
tanımayı zorlaştırmakta ya da müşteriler hakkında yeterince tatmin edici bilgileri vermemektedir. 
Bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılabilmesi için Şekil 4’de verilen veri madenciliği modeli 
uygulanması önerilmiştir. Bu modelde seyahat acentasının veri tabanının yanında acentanın 
müşterilere yapacağı bir anket ve müşterilerin konakladığı otel veri tabanından müşterilere ait 
verilere ait veriler alınabilir. Bu durumda yapılan anket ile müşteriler hakkında mesleği, geliri, yaşı, 
sosyal durumu vb gibi demografik bilgiler toplanırken acenta veri tabanında müşterinin konaklama 
ve transfer bilgileri ile günlük tur, genel servis, rent a car, vize vb işlemlerinin kaydı ve otel veri 
tabanından da otelde yapılan extra harcamalar hakkında veriler bir veri ambarında birleştirilebilir.  
 

 
Şekil 4. Seyahat Acentaları İçin Veri Madenciliği Süreci 

 
Acenta ve otellerden gelen verilerle yapılan anketlerin voucher bazlı bir araya gelmesinden oluşan 
veri seti üzerinde veri madenciliği uygulamasının yapılması acenta ve otel için gizli birçok desenin 
ve bilginin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Yapılan analizlerde müşteri hakkında daha detaylı 
bilgiye sahip olunduğu için müşteri grupları daha net ortaya çıkacak ve bu gruplara yönelik bölge, 
otel, günlük tur, eğlence, araç kiralama gibi hizmetlerin tanıtılmasında, katalogların 
hazırlanmasında, promosyon verilmesinde daha etkili sonuçlar alınması sağlanabilir. Günümüz veri 
kaynaklarının en başında sosyal medya gelmektedir. Turizme yönelik ya da genel amaçlı sosyal 
paylaşım sitelerinde kullanıcı profillerinde kişinin hobileri, ilgi alanları, yaşam tarzı vb. konularda 
detaylı bilgiler bulunabilmektedir. Bu kişilerin yaptıkları seyahat ile ilgili yazdıkları yorumları, 
beklentileri, eleştirileri ve beğendiklerini alarak, biliniyorsa bu kişilerin seyahati esnasındaki 
harcama bilgilerinin elde edilmesiyle yapılacak bir veri madenciliği uygulamasından, turizm 
işletmelerinin yöneticilerine yeni turizm ürünü geliştirmede, onları geliştirmede çok önemli bilgiler 
çıkacağı düşünülmektedir. 
 
Araştırmanın Sınırlılıkları 
 
Araştırmada Antalya’da faaliyet gösteren A grubu bir seyahat acentasının veri tabanı kullanılmıştır. 
Dolayısıyla çıkan sonuçlar sadece ilgili seyahat acentası için geçerlidir ve genelleme 
yapılamamaktadır. Yalnız seyahat acentasının getirdiği yolcu adedi ve müşteri grubu dikkate 
alındığında, çıkan sonuçların Antalya’ya gelen turist ve turistlerin günlük tur alma eğilimleri 
hakkında fikir verdiği söylenebilir. 
 
Çalışmada kullanılan veri tabanında seyahat acentasının sadece günlük operasyonel faaliyetlerine 
ait veriler bulunmaktadır. Bunların dışında müşterilerin satın almadan önce seyahat acentasının web 
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sitesinden hangi aramaları yaptığı, hangi bölge, otel ve turlarda ne kadar vakit harcadığına ait 
veriler mevcut değildir. Ayrıca müşterilerin günlük tur esnasında ve otelde yaptıkları ekstra 
harcamalara ait verilerde veri tabanında bulunmamaktadır. Bu tür veri eksiklikleri araştırmayı 
sınırlandırmaktadır. 
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