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KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONLARININ TURİZM SEKTÖRÜNE 

ETKİLERİ: EMİTT ÖRNEĞİ 

 
 

Ümit ŞENGEL1      Burhanettin ZENGİN2    Tarık ŞENGEL3    Merve IŞKIN4 

 

 

     

 ÖZET 

Bu çalışmada kongre ve fuar organizasyonlarının turizm sektörüne etkilerinin EMİTT 

(Doğu Akdeniz uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) örneği ile tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Bu bağlamda “kongre ve fuar organizasyonlarının turizme olası etkileri 

nelerdir?” sorusundan hareket edilmiştir. Günümüzde kongre turizminin önemi giderek 

artmaktadır ve artmaya da devam edecektir. Dünyada ve özellikle Türkiye’de kongre turizmi 

son 20 yılda önemli gelişmeler göstermiştir. Hatta son yıllarda hızla büyüyen turizm 

endüstrisindeki gelişmede, kongre ve fuar turizminin önemli bir paya sahip olduğu ifade 

edilmektedir ve rakamlar da bunu göstermektedir.  Kongre ve Fuarlar ile turizm ve arasındaki 

bu ilişki, konu ile ilgili yapılan çalışmaları da önemli hale getirmektedir.  

Nitel bir araştırma olarak planlanan bu çalışmanın verileri; kongre turizmi konusunda 

uzman olduğu kabul edilen 19’u yerli, 10’u yabancı olmak üzere toplam 19 katılımcı ile 

görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. 

Çalışma bulguları, EMİTT’in ülke ve turizm firmalarının tanıtımlarına olumlu katkı 

sağladığını ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra EMİTT fuarının Türkiye turizminin 

gelişmesine de önemli düzeyde katkı sağladığı sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: EMİTT, Kongre ve Fuar, Turizm, Tanıtım 

JEL KODU: L83 , Z32 
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THE EFFECTS oF CONFERENCE AND EXHIBITION ORGANIZATIONS  

oN TOURISM INDUSTRY: A CASE oF EMITT 
 

ABSTRACT 

 This study aims to determine the effect of convention and fair organizations on 

tourism industry. EMITT fair has been taken as sample to enlighten the probable effects. 

Therefore “what are the probable effects of convention and fair organizations on tourism” has  

been  the  key  question  of  the  study.  Especially  congress  tourism  has  been  becoming  an 

important  option  of  tourism  all  over  the  World  as in Turkey. Tourism has been in a rapid 

growth during the last decades, and the boost in convention & fair organizations thought to be 

one of the reasons of this growth of tourism industry. This relation between tourism and 

conventions makes the importance of the researches about the conventions and fairs as a 

segment of tourism industry.  

In this study 10 foreign and 19 local participants of EMITT have been interviewed and 

the data gathered. Collected data have been analyzed via descriptive analysis method. In the 

light of findings of the study it can be seen that EMITT has an important contribution on 

promotion of countries and tourism operations and boosting tourism sector. 

Key words: EMITT, Conference and Exhibition, Tourism, Promotion 

JEL CODES: L83, Z32 

1. GİRİŞ 

Turizm sektörü, dünyada en hızlı gelişen ve büyüyen sektörlerin başında yer 

almaktadır. Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucu, dünyanın çeşitli 

bölgelerinde yaşanan ekonomik durgunluklara rağmen, dünya turizm hareketleri önemli 

ölçüde artış göstermektedir. Turizm sektörü içerisinde özellikle son yıllarda kongre turizminin 

daha fazla öne plana çıkmaya başladığı görülmektedir. Kongre ve fuar turizminin gelecek 

yıllarda da çok daha hızlı bir ivme ile gelişeceği beklentisi yaygındır (Zengin ve Eryılmaz, 

2013: 81-82).  

Son yıllarda, yılda ortalama 1,2 milyardan fazla turist dünya genelinde ve uluslararası 

seyahat etmektedir (UNWTO, 2014). Turizmdeki bu artan talebi karşılamak adına gerekli 

önlemlerin alınması gerekmektedir. Hem temel hem de yardımcı hizmetlerin sağlanması 

turizm gibi önemli bir pastadan iyi payların alınmasına imkân sağlayabilir. Son yıllarda 

turizmde artan bu talebin önemli bir ayağını da kongre turizmi oluşturmaktadır. Ülkeler 

turizm ile ilgili plan ve politikalarını belirlerken, kongre turizmini de göz önünde 

bulundurmak durumundadırlar. Özellikle iş dünyasında giderek artan kongre ve fuar 
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organizasyonları ile eğitim alanında artan kongreler ile önemli hale gelen bu alanın üzerinde 

durulması ülkelere önemli avantajlar sağlayacaktır. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan turizm 

her geçen gün önemini giderek artırmaktadır.  Son yıllarda giderek artan bu gelişmeler hem 

turist sayısı bakımından hem de turizm geliri bakımından kendini göstermektedir. 2014 yılı 

itibari ile yaklaşık 41 buçuk milyon turist Türkiye’yi ziyaret etmiş ve bu ziyaretçiler kişi 

başına ortalama 828 $ harcama ile ülkeye yaklaşık 35 milyar $ gelir sağlamıştır. Türkiye’nin 

turizmdeki hızlı yükselişini sağlayan pek çok önemli etken söz konusudur (TURSAB, 2015).  

Ülkenin tarihi geçmişi, doğal güzelliği, ekonomik ve siyasi istikrar gibi sebeplerin 

yanı sıra, son yıllarda kongre turizminde yaşanan gelişmelerin de önemli katkıları olmuştur. 

Türkiye özellikle İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir gibi şehirlerdeki kongre tesisleri ile yerli 

ve yabancı kongre organizasyonlarında söz sahibi olabilmiştir. Bununla birlikte, ülkenin 

kongre turizmi potansiyelinin diğer büyük şehirler başta olmak üzere tüm yurt geneline 

yayılması da hedeflenmektedir. 

Türkiye’de gerçekleştirilen kongre ve fuar organizasyonlarına verilebilecek en önemli 

örneklerden biri de EMİTT (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) fuarıdır. 

Her yıl genellikle Ocak ayının son haftasında düzenlenen bu organizasyonun, geçen yıl 22-25 

Ocak 2015 tarihleri arasında 19.su düzenlenmiş ve fuar İstanbul TÜYAP’ta gerçekleşmiştir. 

Bu fuarın hem turizm ile ilgili olması, hem de turizme olumlu katkılar sağlaması EMİTT’i 

turizm için ayrıca önemli kılmaktadır.  

Bu bağlamda, çalışmada ilk olarak konuya dair literatür taranmıştır. Literatürde 

özellikle kongre ve fuar organizasyonları, kongre turizmi ve EMİTT fuarı ile ilgili 

değerlendirmelere yer verilmiştir. Sonrasında çalışmanın amacı, önemi, yöntemi ve kısıtlarını 

oluşturan metodoloji bölümüne yer verilmiş ve elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile 

belli kategorilere ayrılarak raporlanmıştır. Çalışma sonuç ve değerlendirme bölümü ile 

tamamlanmıştır. 
 

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 
 

2.1. Kongre ve Fuar Turizmi 

Kongre kelimesi Latince “Congress” kelimesinden gelmekte ve toplanma buluşma 

anlamlarını içermektedir. Bununla beraber özellikle Türkiye’de konferans, sempozyum, 

seminer ve meeting gibi kavramların zaman zaman kongre ile aynı anlamda kullanıldığı 

görülmektedir. Kongre, ulusal veya uluslararası, aynı ya da farklı meslek gruplarından 

kimselerin fikir alış verişi yapmak veya bilgi edinmek amacı ile çağrılı olarak bir araya 
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gelmeleri olarak tanımlanabilir. (Aymankuy, 2006: 4). Kongrelere katılımın bir takım 

ölçütleri bulunmaktadır. Bu ölçütlerin bir kısmı direk turizm ile ilgili kavramlardan 

oluşmaktadır. Bu ölçütler aşağıda verilmektedir (Lee and Back, 2007: 16); 
 

− Motivasyona yönelik faktörler 

− Engelleyici/Durumsal faktörler 

− Destinasyon kaynaklı faktörler 

− Referans faktörler 

 

Bu faktörler içerisinde kongre turizmi açısından en önemli olan faktör destinasyon 

kaynaklı veya destinasyon odaklı faktörlerdir. Özellikle destinasyon kaynaklı faktörler kongre 

turizmi açısından katılımcıları motive edebilmektedir. Yüncü ve Kozak, (2010: 118) 

yaptıkları çalışmada bu konu üzerinde durmuşlardır. Literatürde az çalışmış olmakla birlikte, 

destinasyon kaynaklı faktörlerin kongre turizmi açısından önemli olduğunu vurgulamışlardır. 

Özellikle destinasyon imajı, destinasyon iklimi ve destinasyon için var olan önceki 

deneyimler kongre turizmi açısından belirleyici olabilmektedir. Timor (2011: 126-127) 

yaptığı çalışmada uluslararası kongre pazarının gelişmesindeki en önemli faktör olarak sosyo-

ekonomik yapıyı işaret etmektedir. Özellikle gelişen seyahat fırsatları, gelirdeki artış ve boş 

zamanın artışıyla turizmin geliştiği ve bunun da uluslararası kongre turizmini etkilediğini 

ifade etmektedir.  

 
Tablo 1: Amaçları Bakımından Toplantı Türleri  

TOPLANTI TÜRÜ AMACI 

Ulusal ve Uluslararası Kongreler Bilgi alışverişi 

Seminerler ve Kurslar Okul içi veya sonrası eğitim 

Ürün Tanıtma Toplantıları Satış çalışanlarına teknikler öğretmek 

Ödül ve Özendirme Toplantıları Satış faaliyetlerinin kuvvetlendirilmesi 

 Kaynak: (Karasu, 1985: 12’den aktaran; Çakıcı, 2013: 3).  

 

Yukarıda zaman zaman kongrenin yerine başka kavramların da kullanıldığı ifade 

edilmiştir. Bunun önüne geçilmesi için benzer konuların belli sınırlarının çizilmesi 

gerekmektedir. Kongrelere dair bu durum Tablo 1’de verilmektedir  

Fuar, belli zamanlarda ve belli yerlerde ürün tanıtımını içermektedir. Belli süreleri de 

kapsayan fuarlar daha çok büyük pazarları içermektedir. Önemli ölçüde pazarlama faaliyeti 

içeren ve katılımcıların turistik ürün kullanımlarına imkân sağlamasından dolayı da kongreler 
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gibi turizme önemli katkılar sağlamaktadır (Çakıcı, 2013: 181). Fuarların turizme en önemli 

katkılarının başında fuarın gerçekleştiği yerlerin tanıtımına yaptıkları katkılardır (Polat ve 

Yılmaz, 2014: 155). Giritlioğlu ve Avcıkurt (2010: 82) çalışmalarında tanıtımın yanında 

kongre ve fuarların şehirlerin pazarlanmasına önemli katkılar sunulduğunu ifade etmektedir. 

Aynı şekilde fuarlar firma ve ürünler hakkında tüketicilere bilgi sağlamaktadır (Blythe, 2008: 

629). Bu yönü ile turizm fuarları turizm talebi olan tüketiciler ile turistik işletmeleri bir araya 

getiren bir pazar olarak da nitelendirilebilir.  

Kongre ve Fuar turizmi zaman zaman birlikte kullanılmakla birlikte, son yıllarda 

“kongre turizmi” üzerinde daha fazla durulan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer 

turizm tanımlamalarında olduğu gibi kongre turizminde de kişilerin sürekli yaşadıkları yerin 

dışına çıkmaları söz konusudur. Seyahat ve konaklama da gerektiren bu tür organizasyonların 

amacı aynı uzmanlık alanından mensupların bilgi ve deneyim alışverişi yapmasıdır.  Yani 

kongrelerde nihai amaç aynı faaliyet dallarındaki insanların bilgi paylaşımı olsa da bu 

faaliyetlerin sonucunda turistik ürünlerin kullanılması söz konusudur. Dolayısı ile kongreler 

turizm açısından önemli bir potansiyel oluşturmaktadır (Özdemir, 2014: 474). Kongre ve fuar 

turizmi son yıllarda giderek yaygınlık kazanmaktadır. Sarıçay ve Ünal’ın (2013: 75) 

hazırladığı İzmir Ticaret Odası AR-GE bülteninde turizm vurgusu yapılmakta ve bu bültenin 

içerisinde özellikle fuar turizminin önemi vurgulanmaktadır. 
 

2.2. EMİTT Fuarı 

EMİTT, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın kısaltmasıdır. Fuar 

dünya ve Türkiye’yi turizm alanında bir araya getiren en önemli organizasyondur. İlki 1996 

yılında düzenlenen EMİTT’in 2016 Ocak ayında 20.’si düzenlenmiş aynı zamanda 

organizasyonun 20. yılı kutlanmıştır. Fuarda turizm profesyonelleri başta olmak üzere, 

belediyeler, ülkeler ve bağımsız katılımcılar gibi gruplarca da katılımlar gösterilmiştir. 

Fuar hem yurtiçi hem de yurt dışından katılımcı ve ziyaretçilerin tanışmasına, yeni 

işbirlikleri gerçekleştirmesine imkân tanımaktadır. Hatta bununla kalmayıp önceden 

oluşturulmuş ilişkilerin geliştirilmesi için de turizm profesyonellerine ve illerin temsilcilerine 

önemli bir buluşma ortamı sağlamaktadır. Ayrıca fuar ile turizm profesyonellerinin yüz yüze 

görüşmeleri sağlanmakta, bu sayede turizmcilerin profesyonel bir ortamda iş bağlantıları 

yapmaları ve ülkelerinin turizm gelirlerini artıran sözleşmelere imza atmaları 

hedeflenmektedir. Fuarın ilk iki ise günü turizm profesyonellerine, son iki günü tatilcilere 

yönelik düzenlenmektedir (KKA, 2015: 3). EMİTT fuarı İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar 

toplantı ve kongre merkezinde gerçekleştirilmektedir. Fuar ve kongre merkezi 21 salon ve 
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30.000 kişi kapasitelidir. En büyük salonunun 10.000 kişi aldığı TÜYAP toplam 42.000 m2 

bir alana sahiptir (Baytok, vd., 2010: 12).  

EMİTT’in önemini arttıran en kritik faktör turizm profesyonellerini bir araya 

getirmesidir. Çünkü EMMİT Özdemir’in (2014: 473) yaptığı çalışmasındaki tespitinin tam 

olarak işaret ettiği bir noktayı açığa çıkarmaktadır. Özdemir, gittikçe gelişen kongre ve fuar 

turizmin bu gelişimi sayesinde, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin rekabet etmek 

zorunda kaldıklarını ifade etmektedir. Bu rekabette doğrudan veya dolaylı yollarla turizmin 

gelişmesine zemin hazırlamaktadır. İşte EMİTT kongre turizmi de dahil bütün turizm 

endüstrisindeki işletmelerin bu alandaki rekabetin bir fotoğrafını gördükleri önemli bir 

platformdur. Seringhaus ve Rasson’da (1998: 398) yaptıkları araştırmada bu ifadeyi destekler 

şekilde fuarların güçlü firmaların rekabette bulundukları işletmeler ile yer aldıkları bir 

platform olduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, Heper ve Sarıışık (2015), yaptıkları 

çalışmada destinasyonları kongre turizmi potansiyellerinin rekabet açısından ele almışlardır. 

Dolayısı ile kongre ve fuar organizasyonları hem rekabet eden işletmeler için önem taşımakta, 

hem de bu faaliyetleri ile destinasyonlar arasında kongre turizmi rekabetine de imkân 

tanımaktadır.  

EMİTT turizm açısından iki şekilde önem arz etmektedir. Birincisi, yaklaşık bir hafta 

boyunca yoğun bir katılımla yapıldığı için gerçekleştiği bölgeye bir canlılık getirdiği 

gerçeğidir. İkincisi ise fuarın direk turizmcileri veya turizme ilgi duyanları bir araya 

getirmesidir. Turizm ile ilgili insanların bu organizasyona katılması konunun önemini ortaya 

koymaktadır. EMİTT 2000-2015 dönemlerine ait ziyaretçi sayılarının bulunduğu Grafik 1 

incelendiğinde turizm profesyonelleri, tatilci ziyaretçi ve toplam ziyaretçi sayılarının genel 

anlamda bir artış sağladıkları görülmektedir. Grafik incelendiğinde önemli sayılabilecek bir 

düşüşün 2000-2001 yıllarındaki geçişte yaşandığı görülmektedir. Bu düşüşün de turizm 

profesyonelleri (13.230- 5.750) ve toplam ziyaretçi sayılarında (52.685-39.342) yaşandığı 

görülmektedir. Buradaki düşüşler 2001 yılında Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin bir 

yansıması olarak düşünülebilir. Ayrıca grafikte yer almamakla birlikte, turizm 

profesyonelleri, tatilci ziyaretçi ve toplam ziyaretçilerin %100’ün biraz üzerinde bir büyüme 

de kat ettikleri de bilinmektedir (KKA, 2015). En son 2015 yılı için yaklaşın 65 bine yakın 

turizm profesyoneli EMİTT’e katılım göstermiştir. 
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Grafik 1: 1999-2015 Dönemi EMİTT Ziyaretçi Sayıları 

 
Kaynak: (KKA, 2015’ten uyarlanmıştır.) 

 

EMİTT fuarının turizme ciddi katkı sağlayacağı konusu Turizm Yazarları ve 

Gazetecileri Derneği tarafında özellikle vurgulanmaktadır. İstanbul Dünya Kongre turizmi 

kapsamında ilk 10’un içinde yer almaktadır. 2012 yılında Türkiye’yi kongre turizmi 

dolayısıyla ziyaret edenlerin 1.918.179 kişiye ulaştığına dikkat çekilmektedir. Bu anlamda 

EMİTT gibi organizasyonların hem Türkiye, hem de İstanbul kongre turizmi potansiyeline 

önemli katkılar sağlayacağı bir gerçektir. 19. EMİTT’e bu açıdan daha fazla önem verilmiştir 

(TUYED, 2014).  

Tablo 2 incelendiğinde, 71 ülkeden katılımın olduğu görülmektedir. Firma düzeyinde 

4550 katılım gerçekleşmiştir. Yaklaşık olarak 140 binin üzerinde toplam ziyaretçinin katıldığı 

EMİTT fuarında, 64 binin biraz üzerinde de turizm profesyonelinin katıldığı da Tablo 2’den 

anlaşılmaktadır. 

 
Tablo 2: EMMİT 2015 Genel İstatistikler  

Katılımcı Ülke Sayısı 71 

Katılımcı Firma sayısı 4550 

Toplam Ziyaretçi Sayısı 142.100 

Turizm Profesyoneli 64.350 

Kaynak: (EMİTT, 2015) 

 

Tablo 3 incelendiğinde, en yüksek oranın belde ve birliklerde sağlandığı 

görülmektedir. Bulgularda verilecek önemli bir problem olarak bu durum katılımcıların bir 
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kısmı tarafından da vurgulanmıştır.  Bununla beraber tatil köyü oteller ve acenta tur operatörü 

gibi turizm ve seyahat hareketleri ile ilgili önemli işlevleri olan iki grubun toplamda %28’lik 

bir orana sahip olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 3: EMİTT 2015 Katılımcılarının Dağılım Analizi 

KATILIMCI PROFİLİ YÜZDE 

Acentalar, Tur Operatörleri %11 

Oteller, Tatil Köyleri  %17 

Yabancı Katılımcılar %12 

Belde ve Birlikler %24 

Rent A Car, Havayolu Yat ve Kara Taşımacılığı %3 

Basın %2 

Eğitim ve Kültür Turizmi %3 

Eko, Sağlık, Aktif, Golf Turizmi %7 

İş ve Kongre Turizmi %5 

Okul, Restoran, Ekipmanlar %5 

Teknoloji: Rezervasyon Sistemleri ve Bankacılık %2 

Diğerleri %9 

Kaynak: (EMİTT, 2015). 

 

Ulaşım imkânlarının %3 ile düşük bir oranda kaldığı da tablodan anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, iş ve kongre turizmi grubunun katılımcıların %5ini oluşturduğu Tablo 3’ten 

anlaşılmaktadır. Bu düşük bir orandır. Ancak EMİTT fuarının direk turizm ile ilgili olması 

fuarın önemini ortaya koymaktadır.  

 

3. METODOLOJİ 

3.1. Çalışmanın Yöntemi  

Bu çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak mülakat 

tercih edilmiş ve 19. EMİTT fuarı süresince fuara gidilerek gözlemler gerçekleştirilmiştir. 

Mülakat, iki veya daha fazla kişi arasında geçen diyalog ve tartışmalardır. Mülakatlar belli bir 

amaç için belli formatlarda yapılmaktadır. Özellikle derinlemesine bilgi gerektiren 

araştırmalar için bu yöntem kullanılmaktadır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2007: 108; Altunışık 

vd., 2012: 93). Soruların kalitesi ve araştırmacı ile katılımcı arasında kurulacak sağlam bir 

ilişki neticesinde mülakat anketten daha güvenilir bir konuma ulaşabilmektedir (Solmaz ve 

Türkay, 2010: 169). Bu çalışmada da yöntem olarak mülakatın kullanılmasında birkaç faktör 
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etkili olmuştur. Özellikle kalabalık ve yüksek gürültüye sahip bir ortamın olması nicel veri 

toplanmasını zorlaştıracağı düşünülmüştür. Katılımcıların, katılım amaçlarını 

gerçekleştirirken aynı şekilde nicel veri toplama yöntemlerinden kaçınacakları öngörüsünde 

de bulunulmuştur. Ayrıca konu ile ilgili katılımcıların direkt görüşünü yansıtacak 

derinlemesine bilgilere ihtiyaç duyulması a nitel veri toplama tekniklerinden mülakat 

yönteminin tercih edilmesinde etkili olmuştur.   

Mülakat türlerinden yarı biçimsel mülakat yöntemi tercih edilmiştir. Yarı biçimsel 

mülakat önceden hazırlanmış soru formundaki soruların sorulması ve görüşmelerin gidişatına 

göre ilave soruların da sorulmasını içermektedir (Altunışık vd., 2012: 94).  Görüşmeler ses 

kayıt cihazı yardımı ile kayıt altına alınmıştır. Bu çalışmada bu mülakat türünün tercih 

edilmesinde bazı özellikleri dikkate alınmıştır. Konunun verilen cevaplara göre yeni soruların 

ortaya çıkmasına müsait olması, ilgili kitlenin turizm ile ilgili profesyonel veya turizme ilgi 

duyan ziyaretçilerin olması ve katılımcıların konu hakkında fazla fikir beyan edecek nitelikte 

olmaları bu özelliklerin önemli birkaç tanesini oluşturmaktadır. 

Çalışma için veri toplama kapsamında 19. EMİTT fuarına katılım gösterilerek 

gözlemler yapılmış 22-25 Ocak 2015 tarihleri arasında mülakatlar yapılmıştır. Karşılaşılan 

kısıtlara rağmen 10 yabancı ve 19 yerli katılımcı ile toplam 29 görüşme gerçekleştirilmiş ve 

bu görüşmelerden elde edilen veriler analize dahil edilmiştir. Cevapların birbirini 

tekrarlamaya başlaması nedeniyle veri toplama 29 kişi ile sınırlandırılmıştır. 

 

3.2. Çalışmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmada kongre ve fuar organizasyonlarının turizme etkilerinin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Bu etkilerin tespit edilmesi EMİTT örneği ile ele alınmıştır. Kongre ve fuar 

organizasyonlarının oldukça yaygın bir hale gelmesi, turizm endüstrisindeki gelişmelerin 

içinde Kongre turizminin de oldukça önemli bir yer edinmesi bu konu ile ilgili yapılan 

çalışmaları önemli bir hale getirmektedir. Bütün etkenler bu çalışmanın önemini ortaya 

koymaktadır.  

 

3.3. Çalışmanın Kısıtları 

Bu çalışmada bazı önemli kısıtlar ortaya çıkmıştır. Özellikle fuar alanının kalabalık 

olması ve yüksek gürültü barındırması en önemli kısıtlardan bir tanesini oluşturmaktadır. 

Bununla birlikte, konsept olarak katılımcıların önemli bir kısmının kendilerini tanıtma gayesi 

taşımaları bu tür veri toplama süreçlerine soğuk bakmalarına neden olmaktadır. Bazı 

katılımcıların ses kaydı vermek istememesi de önemli bir kısıt olarak ifade edilebilir.  
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4. BULGULAR 

Çalışma kapsamında elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Betimsel analiz; çalışmalar kapsamında elde edilen verilerin araştırmacılar tarafından alan 

yazın da dikkate alınarak oluşturulmuş kategoriler (başlıklar, temalar) altında ele alınıp 

incelenmesidir. Bu kategorilerin oluşturulmasında soru setleri de belirleyici olabilmektedir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013:256; Coşun, vd., 2015: 324).  Böylece 10’un üzerinde olan soru 

setleri birkaç tane kategoriye indirilerek daha sistematik hale getirilebilmektedir. 
 

Tablo 4: Katılımcılara İlişkin Genel Bilgiler 

Cinsiyet 
Bay Bayan TOPLAM 
11 18 29 

Temsil Durumu 
Ülke/Şehir Firma Bireysel Ziyaretçi  

8 13 8 29 

EMİTT Geliş 
Sayısı 

3’ten az 3-5 Kez 5’ten fazla  
5 11 13 29 

Sektörde Çalışma 
Süresi 

5 Yıldan Az 6-10Yıl 10 yıldan 
fazla Yok  

5 7 9 8 29 
Veri Toplanan 
Yabancı Ülkeler 

Belarus, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Hindistan, 
Hırvatistan, İran, Azerbaycan, Yunanistan, Arjantin 

 

 

Katılımcıların bayan çoğunlukta olduğu tablo 4’ten anlaşılmaktadır. Bayanların 

katılımcı olma noktasında erkeklere oranla daha istekli olmaları bu sonucu doğurmuştur. 

Özellikle EMİTT de genel olarak şehir veya firma tanıtımlarının ön planda olduğu 

bilinmektedir. Bu durum katılımcıların temsil durumuna da yansımıştır. Toplam 21 katılımcı 

ülkesini, şehrini veya firmasını temsilen fuara katılım göstermiştir. Ayrıca genel olarak 

katılımcıların 3 seferden fazla bu fuara katılım gösterdikleri görülmektedir. Ülke, şehir veya 

şirket temsilcisi olarak EMİTT’e katılan katılımcılar genel olarak 5 yıldan fazladır konu ile 

ilgili işlerde çalışmaktadır. Veri toplanan yabacı ülkelerin isimleri de Tablo 4’te 

görülmektedir. Bu ülkeler belli bir plan dahilinde belirlenmemiş, mülakat yapmaya gönüllü 

olan ülkeler ile mülakatlar yapılmıştır.  

 
 
 

4.1. EMİTT’e Katılım Süreci ve Amaçlar 

Gerek ulusal gerekse uluslararası firma temsilcileri kendi firmalarının tanıtılmasını 

fuara katılım amaçları olduğunu ifade etmişlerdir. Ülke ve şehir temsilcileri ise ülkelerinin 

veya şehirlerinin kültürel değerlerini, sosyal yaşamını ve geleneklerini farklı kesimlere 
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aktarmanın katılım amaçları olduğunu ifade etmişlerdir. Bunların tam tersi turizm 

profesyoneli olmayan ziyaretçi katılımcıların gayesi ise tanımaktır. Genel olarak bireysel 

katılımcılar farklı yörelerin, şehirlerin, bölgelerin veya ülkelerin bilinmeyen yönlerini 

keşfetmek, ulusal veya uluslararası firmaların sağlayabilecekleri olası fırsatlardan 

faydalanmak için bu fuara katılım gösterdiklerini ifade etmişlerdir. Bununla beraber ulusal 

veya uluslara arası turist sirkülasyonunun sağlanması da fuara katılımın temel amacı olarak 

vurgulanmıştır. Bazı katılımcıların görüşleri aşağıda verilmektedir: 

 

- Ülkemize hem hafta sonları eğlence amaçlı hem de uzun 7-10 gün konaklamalı 

Türkiye’den artarak gelen bir potansiyel var, bizde bu potansiyeli lehimize çevirmek 

için burada bulunuyoruz. 

- Brezilya’yı bütün yönleriyle Türkiye’de tanıtmak ve popülaritesini sağlamak, 

Türkiye’den Brezilya’ya turist akışı sağlamak. 

- Yeni kontaklar bulmak, yeni insanlarla tanışmak  

- Bu yıl 10 adet turizm firması ile gelip EMİTT’e katıldık. Burada muhteşem Hindistan’ı 

tanıtıp turist çekmeyi hedefliyoruz. Türkler Hindistan kültürünü seviyor ve her geçen 

gün artacak şekilde Hindistan’a geliyorlar 

- Stantta çalışmak için buradayım. 

- Maalesef her yere  gidemiyoruz. Gidemediğimiz yerler hakkında fikir sahibi olabilmek 

için buradayım. 
 

Katılımcılar Fuarın amaçları ile örtüştüğünü ve beklentilerini karşıladığını ifade 

etmişlerdir. Ancak bazı yabancı katılımcılar Türk firmalarının hâkimiyetinin fazla olduğunu 

ifade etmişlerdir. Aksine uluslararası firmaların veya ülkelerin daha çoğunlukta olması 

gerektiğini vurgulamışlardır. Bireysel katılımcılarda beklentilerini karşılandığını 

vurgulamışlardır. Özellikle ulusal şehir veya yöre stantlarında daha sıcak ve samimi bir ortam 

bulduklarını ifade etmişlerdir. Bütün bu iyimser değerlendirmelerin yanında olumsuz 

fikirlerin de olduğu görülmüştür. Örneğin yerel anlamda bireysel katılım gösteren katılımcılar 

yönlendirmelerin zayıf kaldığını ifade etmişlerdir. Ülke, şehir veya firma temsilcileri ise 

kalabalıktan ve konum olarak fuar merkezinin şehrin dışında olmasını önemli sorunlar olarak 

ifade etmişlerdir. Ayrıca yabancı katılımcılar Wireless (internet bağlantısı) olanakların 

oldukça yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir.  
 

4.2. EMİTT’in Tanıtımdaki Rolü 

EMİTT’in tanıtımdaki rolü iki açıdan sorgulanmıştır. Öncelikle yabancı ülkelerin 

tanıtımındaki rolünün belirlenmesine ilişkin ifadeler sorulmuştur. EMİTT fuarında tanıtım 
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faaliyetinde bulunan bütün yabancı ülkelerin iyi bir tanıtım yaptıkları bütün katılımcılar 

tarafından ifade edilmiştir. Özellikle firma veya ülke temsilcisi fark etmeksizin görüşlerine 

başvurulan bütün ülkeler tanıtımları konusunda bu fuarın etkin rol oynadığını ifade 

etmişlerdir. Bu konuda bazı katılımcıların görüşleri aşağıdaki gibidir: 

− Türkler Hindistan kültürünü seviyor ve her geçen gün artarak daha fazla Hindistan’a 

geliyorlar. Bu durumda burada düzenli olarak bulunmamızın önemli katkısı vardır.  

− Herkes buraya destinasyonunu tanıtmaya geliyor. Dolayısı ile tabi ki burası diğer 

ülkelerin tanıtımında da önemli bir yere sahiptir. 

− Tanıtım açısından  muhakkak etkili olacaktır. Ama bizim ilk katılışımız olduğu için geri 

dönüşleri zaman içerisinde göreceğiz.  

− Bizim amacımız Brezilya’nın tanıtımı her yıl katılımlarımız sonucu geri dönüşler alıyoruz 

kesinlikle olumlu bir katkı sağlıyor.  

− Bizim tanıtımımıza % 25’lik bir katkı sağladığını söyleyebilirim. Bunu elde ettiğimiz geri 

dönüşlere istinaden belirtiyorum 

− Türkiye ve İran halkları zaten birbirine yakın ve birbirini seven toplumlardır. Biz tanıtım 

sayesinde bu bağı daha da kuvvetlendirmek istiyoruz. Sonuç itibarı ile de bu durum 

gerçekleşmektedir.    

Tanıtım ile ilgili diğer üzerinde durulan konu ise; bu fuarın Türkiye’nin tanıtımına 

sağladığı katkılardır. Diğer ülkelerden daha fazla olacak şekilde Türkiye’nin tanıtımına katkı 

sağladığı bütün araştırmacılar tarafından vurgulanmıştır. Bunun için de yerli veya yabancı 

bütün katılımcıların bir takım gerekçeleri bulunmaktadır. Öncelikle fuarın Türkiye’de 

yapılması, Türkiye’nin sahip olduğu önemli turistik kaynaklar, ülkedeki işletmelerin istenilen 

düzeyde olması gibi birçok faktör Türkiye’nin tanıtıma bu anlamda önemli katkılar 

sağlamaktadır.  

Bu konu ile ilgili bazı katılımcıların görüşleri aşağıdaki gibidir: 

− Türkiye’nin tanıtımında bu fuarın çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Yalnız 

fuar alanı çok uzak, katılımcı turistik yerlerde konaklasa fuara katılamayacak, fuara 

yakın bir yerde konaklasa bu sefer şehri göremiyor. Tanıtımı bu anlamda  biraz 

olumsuz etkilenebilir. Onun dışında bir sıkıntı yok. 

− Kesinlikle etkilidir. Sonuçta Türkiye’de düzenleniyor ve katılımcılar öncelikli olarak 

burayı bilip öğrenmektedirler. 

− Türkiye düzenleyici ülkedir, zaten amaç tanıtım, bu yüzden kesinlikle etkili. 

− Bu tür organizasyonlar çok önemli, ülkeleri çekiyorsunuz, dünya üzerinde önemimizi ve 

farkındalığımızı konuşturuyoruz. 
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− Elbette. Özellikle otelcilik kapsamında yeni yapılan bazı oteller çok güzel promosyonlar 

sunmakta bizde misafirlerimiz ihtiyaç duyduğunda bu seçenekleri değerlendiriyoruz. 

Türkiye’de firmaların tanıtımı açısından çok önemlidir. 
 

Bütün bu görüşlerde EMİTT örneğinde de olduğu gibi kongre ve fuar organizasyonları 

ülke, şehir veya firma tanıtımlarında oldukça öneli bir etken olarak ön planda bulunmaktadır. 

Bu nedenle bu konulara yönelik planlamalar yapılmalıdır.  

 

4.3. EMİTT’in Turizmin Gelişimindeki Rolü 

Katılımcılar EMİTT’in turizm sektörü üzerinde oldukça önemli etkiler bıraktığını 

vurgulamışlardır. Aslında bütün katılımcıların vurguladığı tanıtım kavramı zaten turizm 

sektörünün gelişmesi için gerekli olan faktörlerden biridir. Özellikle her türlü geri dönüş 

turizm sektörünün gelişmesine yapılan bir katkıdır. EMİTT’in turizme etkileri konusun da 

katılımcılardan bazılarının görüşleri aşağıda verilmektedir: 

− Bu Fuarın elbette ki turizm sektörünün gelişi üzerinde etkileri bulunmaktadır. Ama 

bizim ilk  yılımız, şuan için geri dönüş almış değiliz, bunu anca organizasyon sonrası 

süreç gösterecektir. 

− Burada karşılıklı bir iletişim söz konusu firmalar birbirleri ile ilişkiler kuruyor ve 

işleyişi kolaylaştırıyor. Turizm için olumlu bir etki söz konusudur. 

− Bu organizasyon ortam hazırlıyor. Burada devlet yetkilileri, turizm firmaları gelip bu 

ortamdan fayda sağlamaktadır. 

− İşletmelerin yeni ortaklar edinmesi ve yeni pazarlara ulaşmasını sağlıyor. Bu manada 

turizm açısından önemli bir rol üstleniyor. 

− Bu uluslarasın bir turizm platformudur. Ülkeler gelip burada ülkelerini tanıtıyor ve 

alternatifler sunuyor. Çok güzel bir platform. 

− Karşılıklı bir ortam var burada, ben ülkemi ve firmamı tanıtıyorum. Başkaları kendi 

ülkelerini veya firmalarını tanıtıyorlar. Bu durum turizm adına bir etkileşim ve 

hareketlilik sağlıyor. 

− Turizm sektörü açısından kesinlikle gerekli bir organizasyondur. 

− Turizm açısından oldukça önemlidir. Çünkü dünya turizminin bir bakıma merkezi 

oluşturulmuş burada. Herkes iletişim halinde ve bu turizmin gelişmesine çok önemli etki 

edecektir. 

Katılımcılarının görüşleri de dikkate alındığında, EMİTT turizm sektörünün gelişimi 

üzerinde önemli etkiler bırakmaktadır. Zaten format gereği turizm profesyonellerini bir araya 
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getirmeyi amaçlayan bir organizasyonun turizm üzerinde etkilerinin olması oldukça 

muhtemeldir. Şehirlerin, ülkelerin veya firmaların nihai sonuç bekledikleri sektör turizm 

sektörüdür. Bütün bu kesimler, olası muhatapları ile bu platformda bir araya 

gelebilmektedirler. Sağlam bir turizm imajının oluşması bu fuar sayesinde mümkün 

olabilmektedir. Çünkü hem kaynak sağlayıcılar (Devletler, Acentalar, oteller, diğer firmalar), 

hem de nihai tüketiciler burada bir araya gelmektedirler.   
 

4.4. Tek Kelime İle EMİTT nedir? 

Katılımcılara, “Tek kelime ile EMİTT nedir?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Burada 

esas amaç, katılımcıların yönlendirilmemesi durumunda turizm veya turizm ile ilgili 

kavramların telaffuz edilip edilmemesinin test edilmesidir. Nihayetinde katılımcılar tarafından 

en çok “Tanıtım” kavramı ifade edilmiştir. Bununla birlikte “Turizm”  veya “Turizm 

Merkezi” ve “Kültür” gibi turizm ile yakın ilişki içerisindeki kavramlar sıklıkla ifade 

edilmiştir. Turizm ile ilgili kavramların dışında; büyük, karışık, ilginç, modern, mükemmel, 

yaşam biçimi, gerekli ve kucaklayıcı gibi kavramlarda katılımcılar tarafından EMİTT 

denilince akla gelen kavramlar olarak ifade edilmiştir. 

 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kongre ve fuar organizasyonları birçok açıdan gerek katılım, gerek iş, gerek 

işletmecilik ve gerekse organizasyon boyutları ile toplumun önemli bir kısmını 

etkileyebilmektedir. Aslında bu tür organizasyonlara katılımın belli amaçları bulunmaktadır. 

Bu amaçlar ilgili kesimlerin üzerindeki etkiler ile kesişmektedir. Bu nedenle belli dönemlerde 

kongre ve fuarlar düzenlemekte ve insanlar buna katılım göstermektedir. Fuarlar kongrelere 

göre daha büyük olmakta ve daha farklı kesimlerden katılımlara ev sahipliği yapmaktadır.  

EMİTT örneğinde görüldüğü gibi fuarların tanıtım ve turizm sektörü üzerinde oldukça 

önemli etkileri olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların çoğunluğunun turizmin içinde yer alan 

kişiler olması, söz konusu etkilerin temelini oluşturduğu en temel düşüncedir. Öncelikle ilk 

günlerinde turizm profesyonellerinin ağırlandığı fuarda ülke, şehir veya firma kısaca 

destinasyon tanıtımında görev alan profesyoneller ile turizm konusunda kamuda görevli 

profesyonellerin ağırlıkta olduğu bilinmektedir. Bu profesyonellerin karşılıklı bilgi 

alışverişinde bulunma olanağı bulmaları kongre ve fuar organizasyonlarının turizme olan 

katkısını artırmaktadır.  Çünkü bunlar genel olarak uzun süredir turizm veya tanıtım 

konusunda çalışma deneyimine sahip olan kişilerdir. Bununla birlikte bunların birçoğu 

EMİTT başta olmak üzere bu tür iç ve dış fuarlara birçok kez katılarak tecrübeler edinmek-
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tedir. Bu tecrübeler bu tip organizasyonlardan edinildiği gibi yine bu tip organizasyonlar 

aracılığı ile de paylaşılabilmektedir. 

Kongre ve fuarlar ülke veya destinasyon tanıtıma katkı sağlanmakla birlikte,  turizmin 

özendirilmesine de katkılar sağlayabilmektedir. Özellikle firmalar kendilerini tanıtmakta ve 

çeşitli kampanyalar yoluyla erken rezervasyonlar yapabilmektedirler. Bu durum, turizm 

faaliyetleri açısından erken bir talep oluşmasına sebep olmakta, ülkedeki/destinasyondaki 

işletmelerin doluluk oranlarını artırarak ekonomik olarak güçlenmelerine de katkılar 

sağlayabilmektedir. Bununla birlikte firmalar kendi aralarında işbirlikleri ve dayanışma 

ortamı da bulabilmektedirler. Özellikle birbirlerini tamamlama özelliğine sahip tur 

operatörleri, acentalar ve konaklama işletmeleri ile diğer turizm işletmelerinin işbirliklerinin 

gelişmesini de sağlayabilmektedir. Bu durum turizmin gelişmesi için itici güç görevi 

görmektedir. Ayrıca EMİTT dendiği zaman fuara katılan inşaların önemli bir kısmının aklına 

turizm veya turizm ile yakın ilişki içerisinde tanıtım ve kültür kavramları gelmektedir.  

Yapılan bu saha çalışması neticesinde bir takım sorunlar da tespit edilmiş olup, bu 

sorunların çözümüne ilişkin kongre ve fuar düzenleyicilerine bir takım öneriler de 

getirilebilir. Bu bağlamda öncelikle fuar alanı ile ilgili olarak alternatif bir tarih ve tabiat 

bakımından zengin bir alan bulunabilir ise fuar daha fazla İstanbul’un tarihi ve doğal 

dokusuna sahip bir alanda gerçekleştirilmesi cazibeyi artırmada etkili olabilir. Bu durum 

özellikle yurtdışı ve Türkiye’den İstanbul dışındaki şehirlerden gelen katılımcıların fuar 

saatleri dışında kalan zamanlarını değerlendirmeleri açısından avantajlar sağlayabilecektir. 

Bununla birlikte, fuar alanı içerisinde yönlendirmelerin daha iyi yapılması sağlanabilir. 

İnternet ve sosyal medya imkânları daha etkili kullanılabilir ise katılım ve elde edilecek 

sonuçlar açısından olumlu sonuçlar doğurabilir. Zor olmakla birlikte gürültünün minimum 

seviyeye indirilmesi sağlanmalıdır. 

Kongre ve fuar organizatörleri daha etkili ve başarılı organizasyonlara imza atabilmek 

için sürekli inovatif ve akılcı uygulamalar ile hem iç hem de dış tanıtımda başarı sağlamada 

hem de iç ve dış turizm talebini artırmada daha etkili olabilirler. Bu alanda yeni araştırma 

yapacak olanlara da değişik ülke ve şehirlerde düzenlenen fuar katılımcıları ile benzer 

çalışmalar ile karşılaştırmaya dayalı araştırmalar yapmaları önerilebilir. 
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ÜCRET & EK OLANAKLARIN ÖĞRENCİLERİN TURİZM SEKTÖRÜNDE 

KARİYER YAPMA İSTEĞİNE ETKİSİ: ERZURUM ÖRNEĞİ 
 

İlhami MORÇİN1  Sine ERDOĞAN MORÇİN2 
 

ÖZET 

          Bu çalışmada lise, önlisans ve lisans düzeyinde eğitim alan turizm öğrencilerinin ücret 

ve ek imkanlara karşı geliştirdikleri tutumlarının turizm sektöründe kariyer yapma isteklerine 

etkisi araştırılmıştır. Lise, önlisans ve lisans düzeyinde turizm eğitimi verildiği için araştırma 

alanı olarak Erzurum seçilmiştir. Araştırma evreni, Erzurum’da turizm eğitimi alan 1520 

öğrenciden oluşmaktadır. Örnekleme yöntemi olarak aşamalı örnekleme metodu tercih 

edilmiştir. Veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Veriler betimsel istatistikler, faktör ve 

regresyon analizlerine tabi tutulmuş ve analizlerde SPSS programı kullanılmıştır. Sonuçta, 

ücret ve ek imkanların turizm sektöründe kariyer yapma isteğini pozitif ve anlamlı olarak 

etkilediği ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ücret/Ek İmkanlar, Kariyer, Turizm                                               

JEL KODU: L83 

THE EFFECTS oF WAGES AND FRINGE BENEFITS TO REQUEST CAREER IN 

TOURISM SECTOR oF STUDENT’S: THE CASE oF ERZURUM 

 

ABSTRACT 

In this study, the effects of attitudes of tourism students, who are educated at high 

school, associate degree and undergraduate level, on wages and additional opportunities, were 

investigated for their desire to make a career in the tourism sector. Erzurum was selected as a 

research area because of providing high school, associate degree and undergraduate tourism 

education. The research universe consists of 1536 students studying tourism in Erzurum. The 

staggered sampling method is preferred as sampling. The data were collected by survey 

technique. The data were subjected to descriptive statistics, factor and regression analyzes and 

SPSS  program  was  used  for  analyzes. As  a  result,  it  has  been  revealed  that  wages  and  
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additional facilities have a positive and significant effect on the desire to make a career in the 
tourism sector.           

Key Words: Wages/Fringe Benefits, Career, Tourism  

JEL CODE: L83 

 

GİRİŞ 

Turizm sektörü milyonlarca kişiye iş imkanı sağlamaktadır. Ancak konu turizmde 

nitelikli istihdama geldiğinde, ülkemizde birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların en 

önemlilerinden bir tanesi eğitimini turizm alanında aldığı halde turizm sektöründe kariyer 

yapmayan kayıp nitelikli işgücüdür. Ülkemizde turizm eğitimi alanların ve turizm eğitimi 

aldıktan sonra turizm sektörünü terk edenlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 

Turizm sektöründe kariyer olgusu ele alındığında karşılaşılan en önemli sorunlardan 

biri turizm alanında eğitim almış bireylerin %90’ının sektörü iki yıl içinde terk etmeleridir 

((Zorlu, 2014,  www.youtube.com). Mansfield’a (1993) göre meslek değiştirme nedenleri işin 

özelliği, mesleğin basamak olarak kullanılması, mesleki sistemde değişmeler, kıdem 

yükselmesine bağlı değişmeler ve meslek dışındaki değişmeler (Çalık ve Ereş, 2006: 66) iken 

turizm sektöründe meslek değiştirmeye neden olan etmenler yoğun çalışma saatleri (Yanardağ 

ve Avcı, 2012), mesleki stres (Aydın, 2004), düşük sosyal statü (Duman v.d., 2006), başarı 

değerlemesi-ödüllendirme, terfi imkanlardaki adaletsizlik (Akbaba ve Mesci, 2007; Şener, 

2007), sosyal güvence ve ek imkanların yetersizliği (Aymankuy ve Aymankuy, 2013), düşük 

ücretler (Demirkol v.d., 2004), işin doğasından kaynaklanan sorunlar (Kaya, 2010), iş 

tatminsizliği (Akıncı, 2002; Toker, 2007), iş arkadaşları (Pelit ve Türkmen, 2008), yaş (Kaya, 

2010) olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmada ücret ve ek olanakların (sosyal güvence, lojman, 

yemek, servis v.b.) turizm sektöründe kariyer yapma isteğine etkisi ele alınmıştır. Araştırma, 

turizm eğitimi alan öğrencilerin turizm sektöründeki ücret ve ek olanaklara yönelik tutumları, 

turizm sektöründe kariyer yapma isteklerini etkiler mi? sorusuna cevap aramak üzere 

kurgulanmıştır. 

Çalışmanın birinci bölümünde literatür taramasına yer verilmiş, literatür taramasında 

ampirik araştırmaların sonuçları geniş bir biçimde ele alınmıştır. İkinci bölümde araştırmanın 

yöntemine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde analiz sonuçlarından elde edilen bulgular ve 

yorumlara yer verilmiştir. Son bölümde ise sonuç ve önerilere yer verilmiştir.  

 

 

 

http://www.youtube.com/
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1.KURAMSAL ÇERÇEVE 

Günümüz iş dünyasında yaşanan hızlı değişimi yakalamak ve ayak uydurabilmek için 

bireylerin kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri gerekmektedir. Kendini geliştirebilen, işinde 

başarılı olan ve iş yaşamında değer üretebilen çalışanlar olabilmek için kişilerin kariyer 

planlamalarını yapmaları gerekmektedir (Soysal ve Söylemez, 2014: 24).  

Kariyer kavramı, hem üst kademelere doğru yükselmeyi hem de kişisel gelişim ve 

büyüme anlamlarını barındırmaktadır. Buna bağlı olarak kariyerin, kariyer planlaması 

kavramının en önemli unsurunu oluşturduğu söylenebilir (Taşlıyan v.d, 2011: 234). 

Geleneksel anlamda kariyer yaklaşımı, bireyin belli bir çalışma süresi boyunca örgütte 

tırmanabileceği piramit şeklindeki hiyerarşik basamakların önceden belli olduğu bir yapıya 

işaret etmekte ve daha çok bireyin yaşına odaklanmaktadır (Seçer ve Çınar, 2011: 51; Seçer, 

2007: 21; Allred v.d. 1996: 19). Dinamik kariyer anlayışında ise kariyeri örgütler değil 

bireyler yönlendirmekte ve birey çevresinde meydana gelen değişikliklere göre kariyer 

hedeflerini hızla değiştirmekte ve uyumlaştırmaktadır (Hall, 1996: 8). Turizm endüstrisine 

bağlılık ise turizm sektöründe eğitim alma ve turizm sektöründe bir kariyer planlamaya karşı 

olumlu tutumlar sergilemektir (Richardson ve Thomas, 2012). 

Kariyer boyutları içsel boyutlar ve dışsal boyutlar olarak iki başlıkta ele alınmaktadır. 

Kariyerin içsel boyutu; bireyin kişiliği çerçevesinde oluşmakta, örgütte gelişmenin öznel 

boyutu olarak değerlendirilmekte ve “kendini gerçekleştirme” çabasını içermektedir. Ancak 

bu çabanın sağlıklı olması, kariyer hedeflerinin kişisel gerçeklerle çelişmemesine bağlıdır 

(Soylu, 2002: 6; Sav, 2008: 8; Schein, 1996). Bu bağlamda, kariyer hedeflerinin başarıya 

ulaşabilmesi için bireyin kendi kişisel özelliklerine uygun bir kariyer planlaması yapmasının 

kişisel kariyer hedeflerinin başarıya ulaşmasında en önemli unsurlardan biri olduğu 

söylenebilir.  Buna ek olarak, kariyerin içsel boyutu bir motivasyon unsuru olarak 

değerlendirildiğinde çalışanların bu içsel motivasyon ile ulaştığı yargıların da iş 

motivasyonlarını dolayısıyla işe devamını ve sektörde kalma isteklerini etkilediği söylenebilir. 

Bu nedenle, işletmelerin çalışanlarının beklentilerine cevap verebilmek için çalışanlarının 

kariyerinin içsel boyutunu göz ardı etmemeleri gerektiği söylenebilir (Kurtoğlu, 2010: 7). 

Kariyer yaklaşımları açısından ele alındığında, içsel kariyerin dinamik kariyer sürecinin bir 

parçası olduğu söylenebilir (Seymen, 2005: 186).  

Kariyerin dışsal boyutu, öznel bir duyguyu içeren içsel kariyerin aksine, bireyin 

içinde yer aldığı örgütte bulunan objektif ilerleme basamakları olarak değerlendirilebilir. 

Örgütler, çalışanlar açısından ele alındığında dışsal boyutta yer almaktadır. Çalışanlar, içsel 

unsurlar kadar kolay yönetemediği dışsal boyutta başarılı olmaları için, ya bireysel amaçlara 
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uygun kariyer hedefleri ortaya koyarak ya da bireysel kariyer hedeflerinin amaçları ile 

örgütsel kariyer hedeflerinin amaçlarının özdeşleşmesi sürecine destek olarak amaç birliğine 

ulaşmaya çalışmalıdır (Şimşek, vd: 2004: 15; Schein, 1996). Kariyerin dışsal boyutu bireyin 

örgütteki görevlerinin örgütsel politikalar tarafından tanımlandığı ve örgütün kariyer 

yönetiminde ağırlığının daha fazla olması nedeniyle geleneksel kariyer anlayışının bir parçası 

olarak ele alınabilir (Seymen, 20014; Schein, 1996).  

Turizm sektöründeki ücretler diğer sektörlerle kıyaslandığında yetersizdir. Ancak bu 

Türkiye’ye has bir durum değildir. Diğer ülkelerdeki turizm çalışanlarının aldığı ücretler 

incelendiğinde, turizm sektöründeki ücretlerin küresel ölçekte düşük olduğu görülmektedir. 

Bu düşüklüğün iki temel sebebi, turizm sektöründe sendikalaşmanın yetersizliği ve tatil 

satabilmek adına sürekli indirim yapılarak maliyetlerin personel ücretlerine yansıtılmasıdır. 

Diğer bir sebep ise, otellerde ve restoranlarda bahşiş adı altında ek ödemelere aşırı bağlılıktır. 

Ancak çeşitli nedenlerle (savaş, salgın, terör v.b) turizm talebi azaldığında, sektör çalışanları 

bu ek ödemelerden mahrum kalmakta ve ücret azlığı daha belirgin bir şekilde 

hissedilmektedir (Beddoe, 2004).  

Turizm sektöründe çalışan ve turizm alanında eğitim alan öğrencilerin kariyere bakış 

açıları çeşitli araştırmalarda ele alınmıştır. Bu araştırmalardan bazılarına aşağıda yer 

verilmiştir.  

  Aydın’ın (2004) Ege Bölgesi’nde yaptığı araştırmasında, otel işletmelerinde çalışan 

işgörenleri çalışma koşullarından kaynaklanan mesleki stres faktörlerinden biri olarak en fazla 

yetersiz maaş ve ücret dengesizliğini değerlendirdikleri ortaya çıkmıştır. İkinci önemli faktör 

ise aşırı iş yükü olarak değerlendirilmiştir. Üçüncü en etkili faktör olarak ise çalışma 

saatlerindeki belirsizlikler unsuru değerlendirilmiştir. Son sırada değerlendirilen mesleki stres 

faktörü ise cinsel tacize uğramaktan kaynaklanan mesleki stres olarak değerlendirilmiştir. 

  Milli Eğitim Bakanlığı’nın (2000: 189) hazırladığı raporda turizm sektöründe çalışan 

işgörenlerin büyük çoğunluluğunun sosyal güvence ve sigorta imkanlarını yetersiz olarak 

değerlendirdikleri ortaya koyulmuştur. 

  Turizm sektöründe yapılan işler diğer işlerle kıyaslandığında ücretlerin düşük olduğu 

ve yapılan işin karşılığı olmadığı görülmektedir. Nitekim, çalışma koşulları ağır fakat ücretler 

düşüktür (Aymankuy, 2005: 28). Yanardağ ve Avcı (2012) araştırmalarında, turizm 

çalışanlarının diğer sektörlere göre  düşük ücret aldıklarını belirtmişlerdir.   

  Toker (2007) İzmir’deki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde yaptığı çalışmada, otel 

çalışanlarının genel olarak iş tatminlerinin yüksek olduğunu ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak, 

çalışmada iş tatminini etkileyen faktörler arasında en düşük ortalamanın düşük ücret olduğu 
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ortaya konmuştur. En yüksek ortalama ise ‘işin yapısı’ boyutunda ortaya çıkmıştır. 

Araştırmacı, bu bulguyu çalışanların işlerinin yapısından memnun olmalarına karşın aldıkları 

ücretten memnun olmadıkları şeklinde yorumlamışır. Buna göre düşük ücretin iş 

tatminsizliğine ve turizm sektöründe kariyer yapma düşüncesine olumsuz yaklaşmaya neden 

olabileceği söylenebilir.  

  Geçikli v.d (2011) çalışmalarında otel çalışanlarının yaşlarının arttıkça iş 

arkadaşlarıyla arasında iyi bir iletişim iklimlerinin olduğu, kişisel durumlarını rahatlıkla 

tartışabildiklerini ve iş arkadaşlarının kendilerine her zaman destek olduğunu düşündüklerini 

belirtmişlerdir. 

  Lisans düzeyinde eğitim alan öğrencilerin kariyer algılarına ilişkin ortaya koyulan bazı 

araştırmaların sonuçları ise şu şekildedir:   

  Kusluvan ve Kusluvan (2000: 257) Türkiye’de lisans düzeyinde turizm eğitimi alan 

öğrenciler üzerinde yaptıkları araştırmalarında, deneklerin (n=397)  %42.5’i turizm 

sektöründe kariyer yapmayı tercih ettiklerini, % 38.7’si tercih etmediklerini ve %18.7’si ise 

kararsız olduklarını belirtmişlerdir. Lu ve Adler (2009: 74) Çinli turizm öğrencileri üzerinde 

yaptıkları araştırmalarında turizm sektörü dışında kariyer yapmayı planlayan öğrencilerin 

daha çok mühendislik, bilgi teknolojileri, iletişim, eğitim, inşaat, genel işletme, basın-yayın, 

otomobil, arabuluculuk, finans, ekonomi, danışmanlık, sanat, spor, tekstil, emlak, bankacılık, 

reklam/ pazarlama, eğlence, perakendecilik veya kendi işlerini yapmak istediklerini 

belirtmişlerdir. 

 Richardson ve Thomas (2012) turizm eğitimi alan Y kuşağı üzerinde bir araştırma 

yapmışlardır. Bu araştırmada, öğrencilerin büyük bir kısmının (%59.3) eğitimlerinden sonra 

turizm sektöründe kariyer yapmayı istediklerini ortaya koymuşlardır.   

 Aymankuy ve Aymankuy (2013) henüz staj yapmamış turizm öğrencilerinin staj 

yapan öğrencilere göre sektörde kariyer yapmaya daha olumlu baktıklarını ortaya 

koymuşlardır. Araştırmacılar bu sonucu, stajların öğrencileri sektörden uzaklaştıracak kadar 

ağır koşullarda yapılıyor olmasından kaynaklanabileceği şeklinde yorumlamışlardır.  

 Turizm işletmelerinde, özellikle de oteller ve restoranlar da, çalışma süreleri oldukça 

düzensiz ve mevsimseldir. Kesintisiz hizmet verme özelliği de vardiyalı çalışmayı yaygın 

hale getirmektedir. Tüm bu nedenler çağrı üzerine işbaşı yapma durumunu ortaya 

çıkarmaktadır. Dolayısıyla, turizm sektörü, diğer sektörlere göre, daha güvencesiz, daha 

düşük ücretli, istikrarsız ve limitli kariyer sunan bir sektör aline gelmektedir (Akt: 

Tüzünkan, 2015: 247).  
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 Yukarıda ele alınan araştırma sonuçlarından da anlaşılabileceği gibi, ücret ve ek 

imkanlar, öğrencilerin sektörde kariyer yapma isteklerini etkileyecek kadar önemli bir unsur 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Kuşluvan ve Kuşluvan, 2000). 

 Araştırmanın yukarıda ele alınan teorik alt yapısına göre belirlenen hipotezi şu 

şekildedir: 

H1 Turizm sektöründeki ücret ve ek olanaklar turizm eğitimi alan öğrencilerin sektörde 

kariyer yapma isteklerini etkilemektedir. 

 

2.YÖNTEM 

 Araştırma betimsel tarama türündedir. Araştırmanın uygulama aşaması Kasım 2014’te 

başlamıştır. Erzurum ili merkezinde bulunan Dedeman Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek 

Lisesi, Erzurum Meslek Yüksekokulu ve Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğrenim 

gören turizm öğrencileri araştırma evrenini oluşturmaktadır. Yetkililerden alınan bilgilere 

göre,  belirtilen tarihte, lisede 245, önlisansta 286, fakültede ise 989 öğrenci eğitim 

görmektedir. Buna göre araştırma evreni 1520 kişiden oluşmaktadır. Ancak lisede, önlisansta 

ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin sayıları birbirine eşit değildir. Bu nedenle, 

örneklemin evreni en iyi şekilde temsil edebilmesi için aşamalı örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Buna göre ilk aşamada tabakalı örnekleme yönteminin, orantısal dağıtım 

metodu; ikinci aşamada ise basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle 

evrenden, çekilmesi gereken örneklem kütlesi hesaplanmış ve örneklem sayısı tabakalara 

orantısal olarak dağıtılmıştır. Örneklem hesabında, sınırları bilinen evren formülü 

kullanılmıştır (Kılıç, 2012: 141). Sınırlı evren için formül uygulandığında, evreni temsil 

edebilmek için en az 346 anket uygulanması gerektiği görülmüştür. Daha sonraki adımda 

belirlenen örneklem sayısı tabakalara orantısal dağıtım metodu ile dağıtılmıştır. Anketler 

yüzyüze tekniği ile uygulanmıştır. Dağıtıma ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.  

 

 

Tablo 1. Tabakalara Göre Yapılması Gereken Anket Sayısı 

Tabakalar Öğrenci Sayısı 
Araştırma Evrenindeki 

Yüzdesi  

Yapılması Gereken 

Anket Sayısı 

1. Lise            245 %16 55 

2. Önlisans  286 %19 66 

3. Lisans 989 %65 225 

Toplam  1520 %100 346 
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Ankette Kusluvan ve Kusluvan (2000) tarafından geliştirilen ‘Ücret ve Ek Olanaklar’ 

ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca turizm sektöründe kariyer yapma isteğini ölçmek için 

araştırmacılar tarafından, “turizm sektöründe kariyer yapmayı isterim″ ifadesi de ankete 

eklenmiştir. Buna ek olarak, araştırmacılar tarafından literatürde kariyer konusunda yapılan 

çalışmalarda sorulan demografik sorulara da kişisel bilgi formunda yer verilmiştir. Verilerin 

çözümlenmesinde ortalama, standart sapma, frekans, yüzde, faktör, korelasyon ve regresyon 

testleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. 

3.BULGULAR 

Tablo 2’de öğrencilerin demografik ve istihdam bilgilerine yer verilmiştir.  

Tablo 2. Katılımcıların Demografik ve İstihdam Bilgileri 

Değişken 
Demografik ve İstihdam 

Verileri 
 

f % 

Cinsiyet Kadın 
Erkek 

182 
168 

52 
48 

Bölüm 

Kon. ve Seyahat 
TemelYiyecek-İçecek Hiz. 
Turizm ve Otel İşl. 
Gastronomi ve Mutfak  
Yiyecek-İçecek İşl. 
Konaklama İşl. 

31 
29 

131 
135 
12 
12 

8.9 
8.3 

37.4 
38.6 
3.4 
3.4 

Sınıfınız 

1 
2 
3 
4 

141 
159 
23 
27 

40.3 
45.4 
6.6 
7.7 

Bölümünü isteyerek seçme 
Evet 
Hayır 
Kararsızım 

256 
53 
41 

71.1 
15.1 
11.7 

Tercihlerden önce sektördeki işler 
hakkında bilgi sahibi olma 

Evet 
Hayır 
Kararsızım 

181 
139 
30 

51,7 
39,7 
8,6 

Önceden bilgi sahibi olma 
durumunda yine de turizm eğitimi 

almayı tercih etme 

Evet 
Hayır 
Kararsızım 

196 
58 
96 

56 
28 
16 

Anadolu turizm ve otelcilik meslek 
lisesi mezunu olma 

Evet 
Hayır 
Halen öğrenciyim 

68 
225 
57 

19,4 
64,3 
16,3 

Bölümün tercih sırası 

1-3 arasında 
4-7 arasında 
8-11 arasında 
12-15 arasında 
16-18 arasında 

229 
64 
24 
10 
23 

65,4 
18,3 
6,9 
2,9 
6,6 

Turizm sektöründeki tecrübe süresi 

Hiç yok 
3 ay 
3-6 ay 
7-9 ay 
9-12 ay 
12 ay+ 

129 
82 
46 
10 
33 
50 

36,9 
23,4 
13,1 
2,9 
9,4 

14,3 

En uzun tecrübeye sahip olunan 
departman 

Ön büro 
Muhasebe-insan kaynak. 
Yiyecek-İçecek 
Satın alma 

58 
49 

110 
11 

16,6 
14,0 
31,4 
3,1 
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Mutfak 
Kat hizmetleri 
HavayollarıA.Ş. ve ofisleri 
Seyahat acentesi 
Diğer  

67 
17 
9 

23 
2 

17,4 
4,9 
2,6 
9,4 
0,6 

Turizm sektöründe çalışan akrabaya 
sahip olma 

Evet 
Hayır 

179 
171 

51,1 
48,9 

Mezun olunduktan sonra çalışılmak 
istenen sektör 

Turizm 
Mühendislik 
Bilgi teknolojileri 
İletişim 
Eğitim 
İnşaat 
Otomotiv 
Finans-Ekonomi 
Sanat 
Spor 
Emlak 
Reklam-Pazarlama 
Kendi işim 
Diğer 

231 
8 
5 

13 
18 
2 
5 
2 
2 

16 
3 
2 
1 

42 

66 
2,3 
1,4 
3,7 
5,1 
0,6 
1,4 
0,6 
0,6 
4,6 
0,9 
0,6 
0,3 
12 

  

 Tablo 2’de görüldüğü gibi ankete katılanların %52 si kadınlar %48’i erkeklerden 

oluşmaktadır. Katılımcıların %8,9 konaklama ve seyahat bölümü, %8,3 temel yiyecek-içecek 

hizmetleri, %37,4 turizm ve otel işletmeciliği, %38,6 gastronomi ve mutfak, %3,4 yiyecek-

içecek işletmeciliği, %3,4’ü ise konaklama işletmeciliği bölümünden meydana gelmektedir. 

Katılımcıların %40,3 birinci sınıf öğrencilerinden, %45,4 ikinci sınıf öğrencilerinden , %6,6 

üçüncü sınıf öğrencilerinden, %7,7’si ise dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. 

Katılımcıların %71,1’i turizm bölümlerini isteyerek seçen öğrencilerden, %15,1’i istemeyerek 

seçen öğrencilerden ve  %11,7’si ise bu konuda kararsız olduklarını dile getiren öğrencilerden 

oluşmaktadır. Katılımcıların %51,7’si turizm bölümlerini tercih etmeden önce bilgi sahibi 

olduklarını dile getiren öğrencilerden, %39,7’si bilgi sahibi olmadıklarını dile getiren 

öğrencilerden ve son olarak %8,6’sı ise kararsız olduklarını dile getiren öğrencilerden 

oluşmaktadır. Katılımcıların %56’sı turizm sektöründeki işler hakkında önceden bilgi sahibi 

olsalardı yine de tercih ederdim cevabını verenlerden, %28 tercih etmezdim cevabını 

verenlerden ve %16 sı ise bu konuda kararsız olduklarını dile getirenlerden oluşmaktadır. 

Katılımcıların %19,4’ü Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi mezunlarından, %64,3 

diğer lise mezunlarından ve  %16,3’ü ise halen bu lisede eğitim gören öğrencilerden 

oluşmaktadır.  

 Katılımcıların %65,4’ü turizm bölümlerini 1-3. sırada tercih eden öğrencilerden, 

%18,3’ü 4-7. sırada tercih eden öğrencilerden, %6,9’u 8-11. sırada tercih eden öğrencilerden, 

%2,9’u 12-15. sırada tercih eden öğrencilerden ve %6,6’sı ise 16-18. sırada tercih eden 

öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcıların %36,9’u turizm sektöründe hiç tecrübesi 
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olmayanlardan, %23,4’ü 3 ay tecrübesi olanlardan, %13,1’i 3-6 ay tecrübesi olanlardan, 

%2,9’u 7-9 ay tecrübesi olanlardan, %9,4’ü 9-12 ay tecrübesi olanlardan ve %14,3’ü ise 12 

aydan fazla tecrübesi olanlardan oluşmaktadır. Buna göre katılımcıların çoğunun (%63,1) 

sektör tecrübesi olanlardan oluştuğu görülmektedir. Bu durum araştırmanın amacına ulaşması 

için oldukça önemli bir artı olarak kabul edilebilir. Katılımcıların, %16,6’sı en uzun tecrübesi 

önbüro departmanında, %14’ü muhasebe-insan kaynakları departmanında, %31,4’ü yiyecek 

içecek departmanında, %3,1’i satın alma departmanında, %17,4’ü mutfak departmanında, 

%4,9’u kat hizmetleri departmanında, %2,6’sı havayolları a.ş ve ofislerinde, %9,4’ü seyahat 

acentelerinde ve %0,6’sı diğer departmanlarda olanlardan oluşmaktadır.  

 Katılımcıların %51,1’i turizm sektöründe çalışan akrabası olanlardan, %48,9’u ise 

turizm sektöründe çalışan akrabası olmayanlardan oluşmaktadır. Katılımcıların %66’sı mezun 

olduktan sonra turizm, %2,3’ü mühendislik, %1,4’ü bilgi teknolojileri, %3,7’si iletişim, 

%5,1’i eğitim, %0,6’sı inşaat, %1,4’ü otomotiv, %0,6’sı finans-ekonomi, %0,6’sı sanat, 

%4,6’sı spor, %0,9’u emlak ve %0,6’sı reklam ve pazarlama sektörlerinde çalışmayı 

düşündüklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların %0,3’ü kendi işlerini kurmayı düşündüklerini, 

%12’si ise diğer sektörlere yönelmeyi düşündüklerini belirtmişlerdir. Bu sonuçlara göre 

turizm eğitim alan öğrencilerin turizm sektöründe kariyer yapmak yapmaya olumlu 

yaklaştıkları söylenebilir.  

 ‘Ücret ve Ek İmkanlar’ ölçeğinin geçerliliğini sınamak için açımlayıcı faktör analizi 

yapılmıştır. Faktör analizi sonuçlarına Tablo 3’te yer verilmiştir.  

Tablo 3 incelendiğinde, ölçeğin KMO değerinin ,500’den büyük (Kalaycı, 2010: 322), 

Barlett test sonuçlarının ise ,05’ten küçük olduğu görülmektedir. Bu değerlere dayanarak 

örneklemin yeterli olduğu ve verilerin faktör analizi yapmaya uygun olduğuna karar 

verilmiştir (İslamoğlu, 2011: 238).  Faktör analizi neticesinde, ‘Ücret ve Ek İmkanlar’ 

ölçeğinin tek faktörlü bir yapısı olduğu ortaya çıkmıştır. Ölçeğin açıklanan varyans değeri 

%59, 711’dir. Ölçeğin cronbach alfa katsayısı ,735 olarak bulunmuştur. Buna göre ölçek 

oldukça güvenilir kabul edilebilir (Kayış, 2010: 405). 

 

Tablo 3. Faktör Analizi Sonuçları 

İfadeler Yükler 
Açıklanan 
Varyans 

 

KMO 
Barlett’s Faktörler 

ifade 1 
ifade 2 
ifade 3 
ifade 4 
ifade 5 

,559 
,728 
,643 
,807 
,742 

%49,157 ,762 
,000 

Ücret ve Ek 
İmkanlar 
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Tablo 4’te gösterilen korelasyon analizi sonucu incelendiğinde değişkenlerin arasında 

anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir. Değişkenler arası ilişkilerin pearson 

korelasyon katsayıları 0’dan büyüktür. Buna göre, değişkenlerin karşılıklı etkileşim içinde 

olduğu söylenebilir. Değişkenlerarasında yüksek korelasyonun olmaması eş doğrusallık 

sorununun olmadığını göstermektedir. Buna göre regresyon modelinin kurulabileceği 

söylenebilir (İslamoğlu, 2011: 259). 

 

 

 Tablo 4.Korelasyon Analizi Sonuçları 
Değişkenler Ort. ss. Ücret ve Ek İmkanlar 

Ücret ve Ek İmkanlar 3,2364 ,54646  
T.S. Kariyer Yapma İsteği 3,3052 ,70469 ,206 

 

 

Model 1: Turizm sektöründe kariyer yapma isteği üzerinde Ücret ve Ek İmkanlar algısının 

etkileri ile ilgili tek değişkenli regresyon modeli; 

 Y1=β0+β1.X1 +ε 

 Modelde kullanılan Y1= Ücret ve ek imkanları, β0= Sabit kat sayıyı (β1,…değerlerinin 

sıfır olduğu durumda Y’nin beklenen değeridir). β1 ise değişkenlere ait parametrelerde bir 

birimlik değişmeye karşılık Y’deki ortalama değişme oranını ifade etmektedir. X1 ise turizm 

sektöründe kariyer yapma isteğine ait değişkenleri ifade etmektedir. ε ise kukla değişkeni 

ifade etmektedir.  

 

Tablo 5. Tek Değişkenli Regresyon Analizi Sonuçları 
Model 1 Bağımlı Değişken: Ücret ve Ek İmkanlar 

Bağımsız Değişken β p  
       H1 Desteklendi Ücret ve Ek İmkanlar ,206 ,000* 

R2=,043 F=15,47 
*p<0.01 düzeyinde anlamlıdır 

Model 1’de yer alan regresyon analizine göre, ücret ve ek imkanlara yönelik tutumlar 

turizm sektöründe kariyer yapma isteğini etkilemektedir. Bu sonuca göre H1 hipotezi 

desteklenmiştir. Buna ek olarak modelin F değeri %57’den küçük olduğu için regresyon 

modeli geçerli kabul edilmiştir (İslamoğlu, 2011: 266).  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Turizm eğitimi alan nitelikli işgücünün sektörü terketmesi büyük bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, turizm eğitimi alan nitelikli işgücünün sektörü 

terketmelerine ve turizmde kariyer yapma fikrinden uzaklaşmalarına neden olan etmenlerin 

araştırılıp çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada, turizm eğitimi alan öğrencilerin sektörde kariyer yapma isteklerini 

etkileyen bir faktör olarak turizm sektöründeki ‘ücret ve ek imkanlar’ ele alınmıştır. 

Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin turizm sektöründe kariyer yapma isteklerinin ücret ve ek 

imkanlar algılarından etkilendiği ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre, turizm sektöründe ücretler 

düşük ve ek olanaklar yetersizdir algısının önüne geçebilmek için bazı önlemlerin alınması 

gerektiği söylenebilir. Bu önlemlerden bazıları; sektördeki maaş dengesizliği ve azlığı 

iyileştirilmesi, özlük hakları düzenlenmesi, çalışma yaşamında sürekliliğin sağlanması 

olabilir. Nitekim sektördeki işlerin mevsimlik olması ve çalışanın işsiz kalma korkusu 

özellikle eğitimli kesimin sektörden uzaklaşmasına neden olmaktadır. Buna ek olarak yemek, 

servis, lojman ve sigorta primlerinin iyileştirilmesi de eğitimli iş gücünün sektöre çekilmesine 

katkı sağlayacağı söylenebilir. Gelecek araştırmalarda, öğrencilerin turizm sektöründeki ücret 

ve ek olanaklar hakkındaki beklentilerinin araştırılmasının ve ücret-ek olanaklar ile kariyer 

isteği ilişkisinin sektörde çalışmakta olan turizm eğitimliler üzerinde araştırılmasının 

literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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SEYAHAT ACENTESİ MÜŞTERİLERİNDE GÜVEN VE BAĞLILIK İLİŞKİSİ 

ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Mehmet ŞİMŞEK1 

Öz 

Pazarlama ve turizm alanında güven ve bağlılık arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalarda 

güvenin genellikle marka güveni veya müşteri güveni olarak ele alındığı ancak personele 

güven konusunun yeteri kadar ele alınmadığı gözlemlenmiştir. Oysa personele güvenin marka 

güveni ve marka bağlılığı ile yakından ilişkili olduğu ve her iki değişkeni de etkileyen önemli 

unsurlardan biri olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmanın amacı acenteye güven ve 

personele güvenin acenteye bağlılık üzerindeki etkisi ve söz konusu üç değişkenin birbirileri 

ile ilişkilerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Çalışmanın evreni seyahat acentelerinden tur 

satın alan müşteriler olup veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Analizler Mersin 

ve Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren acentelerin müşterilerinden elde edilen 190 adet 

veri ile gerçekleştirilmiştir. Bu analiz sonuçlarına göre acenteye güven ile personele güven 

arasında 0,75 düzeyinde, acenteye bağlılık ile personele güven arasında ise 0,73 düzeyinde 

pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Acenteye bağlılık ile acenteye güven arasında ise 

0,75 düzeyinde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan personele güvenin acenteye 

bağlılığı 0,38 oranında etkilediği, acenteye güvenin acenteye bağlılığı ise 0,46 oranında 

etkilediği görülmüştür. Analizler sonucunda ulaşılan bulgular söz konusu değişkenler arasında 

yüksek düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Bu bulgunun 

tüketici güvenini ve tüketici bağlılığını artırmaya yönelik çalışmalar planlayan araştırmacı ve 

uygulayıcılara farklı bir bakış açısı ve bilgi alt yapısı sunabileceği değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Güven, Bağlılık, Personele Güven, Marka Güveni, Marka Bağlılığı 
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A STUDY oN THE RELATIONSHIP BETWEEN LOYALTY AND TRUST                           

oF TRAVEL AGENCY CUSTOMERS 

Abstract 

In  the  field  of  tourism  and  marketing  there  have  been  many studies conducted about the 

relationship between trust and loyalty, and these studies have been mostly based on the brand 

trust and/or customer trust, yet there hasn't been enough studies about the trust in staff. 

However trust in staff is thought to have a deep connection to brand loyalty and brand trust 

and is one of the important elements that affect both of the variables. Therefore, the aim of the 

study is to analyze the effect of trust in staff and trust in agency on the loyalty on agency and 

the relation between said three variables. The participant of the research is the customers who 

purchased tours from travel agencies. Information was gathered via survey method. The 

analyses  were  conducted  on the  190  surveys conducted on the customers of travel agencies 

which operate in Cappadocia and Mersin. According to the analysis results, there is a positve 

correlation at 0,75 level between trust in agency and trust in staff, and a positive correlation 

at0,73 level between loyalty to agency and trust in staff. A positive correlation at 0.75 level 

was seen between loyalty to agency and trust in agency. On the other hand, trust in staff 

affects loyalty to agency at 38%, and trust in agency affects loyalty to agency at 46%. The 

findings of the analysis show a high positive correlation between the said variables. This 

research aims to offer a new perspective and substructure to researchers that plan to improve 

consumer trust and consumer loyalty. 

Keywords: Trust, Loyalty, Trust In Staff, Brand Trust, Brand Loyalty 

1. GİRİŞ 

Güven, çok boyutlu bir kavram olup farklı bilimsel alanlarda incelenmiştir. Özellikle 

psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, yönetim ve iktisat bu alanların başında gelmektedir 

(Tüzün, 2007:95). Ayrıca güven, ilişkisel pazarlama anlayışının ortaya çıkmaya başlamasıyla, 

pazarlama alanında da kullanılan bir kavram olmuştur. Bu alanda yapılan ilk çalışmalar 

arasında Moorman ve Zaltman (1993), Morgan ve Hunt (1994), Mayer, Davis ve Schoorman 

(1995), Andaleeb (1996), Ganesan ve Hess (1997) ve Doney ve Cannon (1997) sayılabilir. 

Söz konusu çalışmalarda güven daha çok karşı tarafın tutum ve davranışlarına bağlı olarak 

oluşan bir yargı şeklinde ele alınmaktadır. Bu bağlamda personelin güvenirlik ve dürüstlüğü 

(Morgan ve Hund, 1994),  yeterlilik ve yardımseverliği (Mayer, Davis ve Schoorman, 1995), 
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belirsizliği azaltma durumu (Andaleeb, 1996), kabiliyet, tutarlılık ve öngörülebilirliği 

(Ganesan ve Hess, 1997),  sempatikliği, iyi niyet ve uzmanlığı (Doney ve Cannon, 1997)  gibi 

tutum ve davranışların personele güveni açıkladığı iddia edilmiştir.  Daha yakın tarihli 

çalışmalarda da yine benzer şekilde güven etkileşimde bulunulan kişi ve/veya kurumların 

tutum ve davranışlarına göre şekillenen bir yargı olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmalar 

arasında Dabholkar ve Sheng (2012), Hajli (2013), Mansour, Kooli ve Utama (2014), 

Muhammad vd. (2014), Papatya, Papatya ve Hamşioğlu (2015) ve Aydın (2017) sayılabilir. 

Literatür incelendiğinde üzerinde tam olarak fikir birliği sağlanmış tek bir güven tanımı 

olmadığı görülmekte ve değerlendirmelerde güven kavramının farklı boyutlarıyla kullanıldığı 

gözlemlenmektedir (Özdemir ve Koçak, 2012:135). 

Güven, nihai tüketici ile marka arasındaki ilişki açısından değerlendirildiğinde, marka güveni 

olarak ele alınmaktadır. Bu açıdan bakıldığında güven; tüketicinin belirli bir markanın 

önceden belirtilmiş olan fonksiyonunu yerine getirme kabiliyetine, markanın dürüstlüğüne ve 

güvenilirliğine olan inancı olarak tanımlanmaktadır (Chaudhuri ve Holbrook, 2001:82). 

Bireylerarası ilişkilerde olduğu gibi iş ilişkisi içerisinde olan taraflardan birinin diğerine 

güvenmesi taraflar arasında karşılıklı olarak olumlu davranışsal niyetlerin ortaya çıkmasına 

neden olacaktır. Benzer bir yaklaşımla tüketicinin markaya olan güveni tüketicinin markayı 

satın alma niyeti üzerinde olumlu bir etki yaratacak ve markanın tekrar tercih edilmesini 

sağlayacaktır. Dolayısıyla güven marka bağlılığının ortaya çıkmasında önemli bir belirleyici 

olarak değerlendirilmektedir (Özdemir ve Koçak, 2012:135). 

Hizmet sektörü kapsamında olan turizm sektörünü diğer sektörlerden ayıran önemli 

özelliklerin başında talep esnekliği, soyutluk ve ayrılmazlık gelmektedir (İçöz, 2001:31; 

Kotler, Bowen ve Makens, 2003:43). Ayrılmazlık; üretim ve tüketimin aynı anda 

gerçekleşmesi olarak tanımlanmaktadır (İçöz, 2001:35). Ayrılmazlık özelliği sebebiyle turizm 

sektöründe personelin tutum ve davranışının ürün algısı oluşumunda önemli etkiye sahip 

olduğu bilinmektedir (İçöz, 2001:35).  

Öte yandan turizm tüketicileri önceden deneyemedikleri ve hatta iade imkânı olmayan turizm 

ürününe yönelik güvence arayışı içine girmektedirler. Söz konusu güvence bir anlamda marka 

imajı ile sağlanıyor olmakla birlikte (İçöz, 2001:36) bire bir etkileşim nedeniyle personele 

güven de bu bağlamda önemli hale gelmektedir. Turizm ürününe olan bağlılığın diğer 

sektörlere oranla daha düşük olduğu (Hacıoğlu, 2008:42) göz önüne alındığında bağlılığın 

öncüllerinden olan güven (Andaleeb, 1996:81) turizm sektörü açısından daha da önemli hale 

gelmektedir. 
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Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda bu çalışmanın amacı; seyahat acentesi müşterilerinin 

tur satın aldıkları seyahat acentesine ve bu süreçte etkileşimde bulundukları personele yönelik 

güven düzeyleri ve bu güven düzeyinin bağlılıkları üzerindeki etkisinin incelenmesi olarak 

belirlenmiştir. Böylece seyahat acentesi müşterilerinin etkileşimde bulundukları personele mi 

yoksa acenteye mi güvenlerinin bağlılıklarını daha fazla etkilediği ortaya konulmuş olacaktır. 

Ortaya konan bu bulgu doğrultusunda turizmde tüketici bağlılığına yönelik çalışma yapan 

araştırmacılara ve müşterilerinin bağlılığını arttırmaya yönelik planlama yapan uygulayıcılara 

daha sağlıklı önerilerde bulunulabilecektir. 

 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

2.1. Güven 

Kişilerarası ilişkilerde olduğu kadar tüketici davranışları açısından da son derece önemli olan 

güven kavramı birçok çalışmada farklı boyutlarıyla ele alınmıştır. Bu nedenle güvene yönelik 

farklı tanımlar yapılmaktadır. Pazarlama araştırmalarında güvene yönelik ilk çalışmalardan 

biri Moorman, Zaltman ve Desphande (1992) tarafından yapılan çalışmadır. Söz konusu 

çalışmada güven ilişki kalitesinin belirleyicisi olarak kavramsallaştırılmıştır.  Moorman ve 

Zaltman (1993) güveni karşı tarafa inanma isteği olarak tanımlarken, Morgan ve Hunt (1994) 

güveni güvenirlik ve dürüstlükle ilişkilendirmişlerdir. Öte yandan Mayer vd. (1995) ise 

güveni yeterlilik, yardımseverlik ve dürüstlük ile ilişkilendirmişlerdir.  Andaleeb (1996)  

yaptığı tanımda, güveni belirsizliği azaltmaya yönelik bir davranış olarak ele almış ve 

bağlılığın en önemli öncüllerinden saymıştır. Doney ve Cannon (1997) ise güveni iyi niyet ile 

ilişkilendirmişlerdir. Yine Ganesan ve Hess (1997) yaptıkları çalışmada güveni kabiliyet, 

tutarlılık ve öngörülebilirlik ile ilişkilendirmişlerdir. Pazarlama alanında güvene yönelik en 

kapsamlı tanım, Moran ve Hoy (2000) tarafından ortaya konulmuştur. Söz konusu tanımda 

güven; “tarafların karşılıklı itimat, yeterlilik, yardımseverlik, güvenirlik, dürüstlük ve açıklık 

içinde olmaları” şeklinde tanımlanmıştır. 

Marka güveni (acenteye güven): Güvene yönelik tanımlamalardan marka güveni kavramı 

2000’li yıllardan itibaren dile getirilmeye başlanmıştır. Söz konusu kavrama yönelik 

tanımlamalar Chaudhuri ve Holbrook (2001), Sirdeshmukh, Singh ve Sabol (2002), Ballester, 

Aleman ve Guillen (2003) ile Erdem ve Swait (2004) tarafından yapılmıştır. Bahse konu 

çalışmalarda marka güveni; dürüstlük, tutarlılık, iyi niyet yanında, güvenilirlik, emniyet, 

beceri ve performansla birlikte ele alınmıştır.  
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Chaudhuri ve Holbrook (2001) 41 ürün kategorisinden oluşan toplam 107 markayı kullanan 

4380 kişi üzerinde yaptıkları çalışmada marka güvenini marka bağlılığının öncüllerinden biri 

olarak ele almış ve test etmişlerdir. Sirdeshmukh vd. (2002) ise 264 hazır giyim çalışanı ve 

113 havayolu seyahatçisi üzerinde yaptıkları çalışmada güven değer ve bağlılık arasında 

güçlü bir ilişki olduğu sonucuna varmışlardır. Öte yandan 2003 yılında Ballester vd. yine 

marka güveni ile marka bağlılığı yanında marka tatmini ilişkisini toplam 399 kozmetik 

kullanıcısı üzerinde test etmişlerdir. 2004 yılında Erdem ve Swait (2004) tarafından yapılan 

çalışmada ise marka güveni marka bağlılığı ile ele alınmış ve marka güveni ile marka 

bağlılığının önemli ölçüde ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.  

Personele güven: Güvene yönelik çalışmalarda güvenin ilişkilendirildiği kavramların çoğu 

yardımseverlik, dürüstlük, iyi niyet, açıklık, itimat gibi kişiye yönelik olmasına rağmen 

(Morgan ve Hunt, 1994; Mayer vd. 1995; Doney ve cannon, 1997) personele güven konusu 

pek ilgi görmemiştir. Oysa Hizmet işletmelerine yönelik tüketici güveni dikkate alındığında 

iki farklı yapının ortaya çıktığı, bunlardan birincisinin işletmeye olan güven diğerinin ise 

hizmeti sunan çalışana yönelik güven olduğu ileri sürülmektedir (Sirdeshmukh vd. 2002). Bu 

düşünceden hareketle hizmet personeline güvenin tüketicilerin satın alma eğilimlerini 

arttıracağı ve satın alma sırasında algıladığı riskleri azaltacağı savunulmaktadır (Özdoğan ve 

Tüzün, 2007:640).  

Personele güvene yönelik sınırlı sayıdaki çalışmalardan biri olan Doney ve Cannon (1997)’un 

çalışmasında personele güven konusu alıcı satıcı açısından ele alınmış ve satıcıya güven 

satıcının ve ilişkinin karakteristiği bağlamında incelenmiştir. Söz konusu çalışmada satıcı 

karakteristiği uzmanlık ve güç ile ilişkilendirilirken ilişki karakteristiği sempatiklik, benzerlik 

ve sık bağlantı kurma (görüşme sıklığı) ile ilişkilendirilmiştir. Doney ve Cannon (1997)’un bu 

çalışmasında müşteri güvenini oluşturma sürecinin pahalı, zaman alıcı ve karmaşık olduğu 

belirtilmesine rağmen, bağlılık oluşturmada daha güçlü alıcı-satıcı bağı oluşturmanın kritik 

önem taşıdığı vurgulanmaktadır.  

Personele güven konusuna yönelik bir başka çalışma ise Ganesan ve Hess (1997) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Genasen ve Hess (1997) söz konusu çalışmalarında satış temsilcisine 

güvenin bağlılıkla olan ilişkisinin organizasyona (işletmeye) güvenden daha yüksek olduğunu 

ortaya koymuşlardır.  
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2.2. Marka Bağlılığı  

Marka Amerikan Pazarlama Derneğin tarafından; isim, terim, sembol ya da ürünü rakibinden 

ayıran özellik olarak tanımlanmaktadır. Marka sayesinde ürünler belirtici kimlik kazanmakta 

ve bunun sayesinde tüketici aldığı ürünün kaynağı hakkında bilgi sahibi olmaktadır (Kotler, 

2001). Markayı diğer ürünlere göre özel ve farklı kılan algılanma şeklidir. Çünkü marka söz 

ya da sembolden daha fazlasını içermektedir. Bir diğer açıklamayla marka ürünün tercih 

edilebilirliğini sağlayan duygusal unsurların öne çıktığı bir kavramdır (Mollen ve Wilson, 

2010:919). Aynı zamanda marka, üretici veya satıcısının kimliğiyle ilgili bilgi vermekte ve bu 

sayede tüketicinin satın alma davranışını etkilemektedir (Can, 2007:226). 

Marka bağlılığı kavramını inceleyen araştırmacılar, kavramın karmaşık yapısı nedeniyle, 

kendi bakış açılarına göre tanımlamalarda bulunmuşlardır (Geçti, 2012:5). Pazarlama alanında 

kavrama yönelik ilk çalışmayı gerçekleştiren Chaudhuri ve Halbrook (2001) marka 

bağlılığını; tüketicinin bir markayı rakiplerin sunumlarına rağmen tercih etmeye devam 

etmesi olarak tanımlamışlardır. Wood (2000) marka bağlılığını; işletmelerin müşteri bağlılığı 

oluşturmak ve pazar paylarını artırma amacıyla uyguladıkları önemli bir pazarlama strateji 

olarak kavramsallaştırırken, Aaker, Fournier, ve  Brasel, (2004) marka bağlılığını; tüketicinin 

markaya dostluğunun derecesi olarak tanımlamaktadır.  

 

2.3. Güven ve Bağlılık İlişkisi 

Literatür incelemelerinde, özellikle pazarlama alanında, güven ve bağlılık ilişkisinin yaygın 

incelenen bir konu olduğu görülmektedir.  Chaudhuri ve Holbrook (2001) yaptıkları 

çalışmada marka güveni ve marka etkisinin hem davranışsal hem de tutumsal bağlılığı 

etkilediği sonucuna varmışlardır. Yine benzer şekilde Sırdeshmukh vd. (2002) ile Huang ve 

Chiu (2006)’nun çalışmalarında da güven ve bağlılık arasında pozitif yönlü ilişki olduğu 

tespit edilmiştir. Yakın tarihli çalışmalarda da önceki çalışmalarla paralele olarak güven ve 

bağlılık arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu ortaya konmaktadır. Örneğin  Hazra ve 

Srivastava (2009) 300 banka müşterisi üzerinde yaptıkları çalışmada servis kalitesi güven ve 

bağlılık arasında pozitif yönlü güçlü bağlantı olduğunu tespit etmişlerdir. Yine aynı şekilde 

Hajli (2013) 237 sosyal medya “facebook, twitter gibi” kullanıcısı üzerinde yaptığı çalışmada 

güven ve satın alma niyeti arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur. 

Masour, Kooli ve Utama (2014) ise 401 çevrimiçi tüketicisi “online consumer” üzerinde 

yaptıkları çalışmada güven ve bağlılık arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu tespit 

etmişlerdir. 
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Literatür incelemelerinde güven ve bağlılık arasındaki ilişki incelenirken güvenin genellikle 

marka güveni veya müşteri güveni olarak ele alındığı, ancak personele güven konusunun 

yeteri kadar ele alınmadığı gözlemlenmiştir. Oysa özellikle personel ile müşteri etkileşimin 

yüksek olduğu hizmet sektöründe personele güvenin marka güveni ve marka bağlılığı ile 

yakından ilişkili olduğu ve her iki değişkeni de etkileyen önemli unsurlardan biri olduğu 

düşünülmektedir. 

Literatürde yapılan inceleme sonucunda ulaşılan bilgiler ve bulgular ışığında aşağıda 

görüldüğü üzere üç hipotez ve bir araştırma sorusu oluşturulmuştur: 

AS1: Personele güven ile acenteye güvenin acenteye bağlılık üzerindeki etkileri nasıldır? 

H1: Personele güven ile acenteye bağlılık arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

H2:Acenteye güven ile acenteye bağlılık arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

H3: Personele güven ile acenteye güven arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

 

3. YÖNTEM 

Çalışmanın amacı; seyahat acentesi müşterilerinin tur satın aldıkları seyahat acentesine ve bu 

süreçte etkileşimde bulundukları personele yönelik güven düzeyleri ve bu güven düzeyinin 

bağlılıkları üzerindeki etkisinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Turizmde güven ile bağlılık 

ilişkisinin incelenmesi uygun bir hizmet alanı seçimini gerektirmektedir. Önceden denenme 

imkânı olmayan seyahat ürünü, riskten sakınmak isteyen tüketicileri “marka” olan 

işletmelere yönlendirebilir (Uygur, 2007:261). Beklentilerine uygun tur paketi seçiminde de 

tüketici güvenebileceği “acente personeline” yönelebilir. Bu gerekçelerden hareketle 

araştırmanın evreni olarak seyahat acentesi müşterileri belirlenmiştir. Araştırma, bulguları 

genelleme kaygısından çok teorideki olgusal ilişkileri inceleme ve test etme kaygısı 

taşıdığından (Yıldırım ve Şimşek, 2000:64) araştırmanın verileri Mersin ve Kapadokya’da, 

müşterileri tarafından marka olarak kabul edilen iki acentenin farklı yapılardaki “heterojen” 

müşterilerinden, kolayda örnekleme tekniği ile toplanmıştır (Erkuş, 2009:98).  

Araştırmanın verileri yapılandırılmış veri toplama formu kullanılmak suretiyle toplanmıştır. 

Form geliştirme aşamasında literatürde kullanılan ölçek maddelerinden yararlanılarak üç ayrı 

ölçek oluşturulmuştur. Bunlar personele güven, acenteye güven ve acenteye bağlılık 

ölçekleridir. Söz konusu ölçeklerden personele güven ve acenteye güven ölçek maddeleri 

Şimşek ve Sever (2016) tarafından, hizmet personeline yönelik güvenin belirlenmesi için 

önerilen ölçekten uyarlanmıştır. Acenteye bağlılık ölçeği ise Ballester vd. (2003)’nin 
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kullandıkları ölçekten uyarlanmıştır. Beşli likert tipi ölçek olarak uyarlanan ölçeğin yanıt 

kategorileri 1. Kesinlikle katılmıyorum, 2. Katılmıyorum, 3. Kısmen katılıyorum, 4. 

Katılıyorum ve 5. Kesinlikle katılıyorum şeklinde belirlenmiştir (Babbie, 1989:153; Başar, 

2014; Bayat, 2014:18). Yapılandırılmış veri toplama formuna işletmede bir personelden 

yardım alınıp alınmadığını belirlemek amacıyla “Acentede belirli bir görevliden 

yardım/yönlendirme aldım” ve hizmet alınan işletmenin bir marka olarak görülüp 

görülmediğini belirlemek amacıyla “Bu turu aldığım acente bir markadır”  ifadeleri 

eklenmiştir. Toplam 11 ölçek sorusundan oluşan veri toplama formunda demografik sorulara, 

bu çalışma kapsamında herhangi bir analiz ve yorum tasarlanmadığı için, yer verilmemiştir. 

Araştırmada kullanılan ölçek maddelerinin katılımcılar tarafından anlaşılıp anlaşılmadığına ve 

elde edilen verilerin analize uygunluluğunun test edilmesine yönelik olarak bir pilot çalışma 

yapılmıştır. Mersin’de gerçekleştirilen pilot çalışma neticesinde elde edilen verilerin 

güvenirlik katsayıları incelenmiş yapılan inceleme sonucunda güvenilirlik katsayısı 

“Cronbach Alpha” personele güven ölçeği için 0,930; acenteye güven ölçeği için 0,946 ve 

acenteye bağlılık ölçeği için ise 0,932 olarak bulgulanmıştır. Güvenilirlik katsayısının 0,90’ın 

üzerinde bir değer olması ölçme aracındaki tüm soruların birbirleriyle tutarlılığını 

göstermektedir (Erkuş, 2009:131). Yine aynı şekilde verilere yönelik yapılan tanımlayıcı 

istatistik analiz sonuçları incelenmiş ortalama, standart sapma, varyans ile basıklık ve 

çarpıklık değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu görülmüştür (Kalaycı, 

2010:51). Bu bulgular ışığında derlenen verilerin istatistiksel çözümlemeler için uygun 

olduğuna karar verilmiştir. Öte yandan, ölçeklerin ilgili kavramsal yapıyı ölçme yeteneğini 

belirlemek amacıyla pilot araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi yanında uzman 

görüşlerinden de yararlanılmıştır. Analiz aşamasında herhangi bir personelden hizmet 

almadığını bildiren veya tur satın aldığı acenteyi bir marka olarak algılamadığını belirten 

katılımcıların formları değerlendirme dışı tutulmuş bunların dışında kalan 190 adet soru 

formu değerlendirmeye alınmıştır. 

Verilerin analizine geçilmeden önce verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığına 

bakılmıştır. Verilerin normal dağılıma uygunluğunu test etmek için Kruskal Wallis Testi ile 

Shapiro-Wilkis testi kullanılmış ve QQ Plot normal dağılım grafikleri incelenmiştir. Analiz 

sonucunda verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. 

 

4. ANALİZ VE BULGULAR 

Geçerli  190  adet  form  bilgisayar  ortamına  aktarılarak  verilere  doğrulayıcı  faktör   analizi  
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uygulanması tercih edilmiştir. Çünkü doğrulayıcı faktör analizi ile daha önceden tanımlanmış 

bir yapının doğrulanıp doğrulanmadığı test edilebildiği gibi, çalışmaya konu olan değişken 

gruplarının birbirleriyle olan ilişki ve etki düzeylerini de belirleyebilmek mümkün olmaktadır 

(Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010:275). Öte yandan doğrulayıcı faktör analizi yapı 

geçerliliğini değerlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır (Çokluk vd. 2010:275). 

Doğrulayıcı faktör analizinde öncelikle iyilik uyum indekslerine bakmak gerekmektedir. Bu 

uyum indekslerinin başında serbestlik derecesinin ki kare değerine oranı “x²/sd” gelmektedir. 

Söz konusu oranın 3 ve daha düşük olması mükemmel uyuma, 5’den düşük olması ise iyi 

uyuma işaret etmektedir (Çokluk vd. 2010:268). Daha sonra gelen uyum indeksi ise iyilik 

uyum indeksi (GFI) ve düzeltilmiş iyilik uyum indeksidir (AGFI). Bu değerlerin 1 olması 

mükemmel uyuma, 0,90’dan büyük olması ise iyi uyuma işaret etmektedir. Aşağıda Tablo 

1’de görüleceği üzere serbestlik derecesinin ki kare değerine oranı 2,05’tir. Benzer şekilde 

iyilik uyum indeksi 0,93 olarak bulgulanmıştır.  

Öte yandan yaklaşık hataların ortalama karekökü (RMSEA) değerinin 0,05den küçük olması 

mükemmel uyuma işaret ederken 0,08 iyi uyuma, 0,10’dan küçük olması da düşük uyuma 

işaret etmektedir (Şimşek, 2007:48; Çelik ve Yılmaz, 2013:33). Çalışmada söz konusu değer, 

Tablo 1’de görüleceği üzere, 0,075 olarak gerçekleşmiştir. Yine bu anlamda bakılması 

gereken bir başka uyum indeksi ise artık ortalamaların karekökü (RMR) veya standardize 

edilmiş artık ortalamaların karekökü (SRMR) değerleridir. Bu değerlerinde, RMSEA 

değerlerinde olduğu gibi, 0,05’den küçük olması beklenir (Çokluk vd. 2010:271; Çelik ve 

Yılmaz, 2013:34). Tablo 1’de görüleceği üzere söz konusu değerler sırasıyla 0,020 ve 0,038 

olarak gerçeklemiştir. Doğrulayıcı faktör analizinde kontrol edilmesi gereken son üç uyum 

indeksi sırasıyla karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI), normlaştırılmış uyum indeksi (NFI) ve 

normlaştırılmamış (NNFI) uyum indeksidir. Söz konusu bu üç uyum indeksinin sonuçlarının 

da 0,90’dan büyük olması iyi uyuma işaret etmektedir (Çokluk vd. 2010:272). Bahsedilen 

değerler çalışmada 0,99, 0,98 ve 0,98 olarak gerçekleşmiştir. 

Doğrulayıcı faktör analizinde uyum indekslerinin sağlanmasından sonra analiz sonuçlarının 

değerlendirilmesi aşamasına geçilir. Analiz sonuçlarında değerlendirilmesi gereken sonuçlar 

sırasıyla t değerleri, λ “lamda” değeri, δ “hata varyansı” ve R² “regresyon katsayısı” 

değerleridir. Söz konusu değerlerden t değerinin 1,96’dan büyük olması 0,05 düzeyinde, 

2,56’yı aşması ise 0,01 düzeyinde anlamlı olduğuna işaret etmektedir (Çokluk vd. 2010:304). 

Tablo 1’de görüleceği üzere, t değerlerinin tamamı 2,56’nın üzerinde gerçekleşmiştir. Bu 

durum, sonuçların 0,01 düzeyinde anlamlı olduğuna işaret etmektedir. Analizdeki λ “lamda” 
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değeri ise faktör yük değeri olarak değerlendirilmekte olup gözlenen değişkenin gizil 

değişkeni açıklamaya katkısı şeklinde yorumlanmaktadır. λ değerleri, Tablo 1’de görüleceği 

üzere, 0,78 ile 0,95 arasındadır. Öte yandan δ “hata varyansı” değeri ise ölçme hatası olup 

0,90’dan küçük olması beklenmektedir (Çokluk vd. 2010:260). Çalışmada hata varyansı 

değerleri, tablo 1’de görüleceği üzere, 0,10 ile 0,39 arasında gerçekleşmiştir. Son olarak R² 

“regresyon katsayısı” değerleri ise her bir gözlenen değişkenin gizil değişkene etki katsayısı 

olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu katsayılar çalışmada 0,61 ile 0,90 arasında 

gerçekleşmiştir. 

Tablo 1. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Ölçek Maddeleri t 
değeri 

λ 
(Lamda) δ R² x²/sd 

RMSE
A RMR SRMR GFI AGFI NFI NNFI CFI 

Personele Güven Ölçeği     

 
84,12/41 

(2,05) 
0,075 0,020 0,038 0,93 0,88 0,98 0,98 0,99 

Bana karşı dürüsttür. 16,06 0,91 0,18 0,82 

İşinde iyidir. 15,92 0,90 0,19 0,81 

Benim için en iyisini yapmaya uğraşır. 17,45 0,95 0,10 0,90 

Bana karşı sorumluluk duyar. 12,75 0,78 0,39 0,61 

Acenteye Güven Ölçeği     

Bana karşı dürüsttür. 16,34 0,92 0,16 0,84 

Alanında iyidir. 16,13 0,91 0,17 0,83 

Benim için en iyisini yapmaya uğraşır. 16,45 0,92 0,15 0,85 

Bana karşı sorumluluk duyar. 14,98 0,87 0,24 0,76 

Acenteye Bağlılık Ölçeği     
Bu acente hakkında olumlu şeyler 
söylerim. 15,52 0,89 0,20 0,80 
Bu acenteyi başkalarına da tavsiye 
ederim. 16,11 0,91 0,17 0,83 
Bu acenteden tur satın almaya devam 
ederim. 16,34 0,92 0,15 0,85 

 

Çalışmada ilişki sorgulayan hipotezlere yönelik korelasyon değerleri aşağıda Tablo 2’de 

verilmektedir. Araştırmanın literatür incelemesi başlığı altında görüleceği üzere personele 

güven, acenteye güven ve acenteye bağlılığa yönelik olarak toplam üç adet hipotez 

oluşturulmuştu. Bu hipotezlerden birinci hipotez (H1)  personele güven ile acenteye bağlılık 

ilişkisini, ikinci hipotez (H2) acenteye güven ile acenteye bağlılık ilişkisini, üçüncü hipotez 

(H3) ise personele güven ile acenteye güven arasındaki ilişkiyi sorgulamak üzere 

oluşturulmuştu.  

Aşağıda Tablo 2’de görüleceği üzere personele güven ile acenteye güven arasında 0,75, 

personele güven ile acenteye bağlılık arasında 0,73 ve acenteye güven ile acenteye bağlılık 

arasında ise 0,75 düzeyinde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu ilişki düzeylerinin 
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oldukça yüksek (Kalaycı, 2010:116) ve birbirine yakın oranda olduğu görülmektedir. 

Böylelikle üç hipotezinde, bu sonuçlara göre, doğrulandığı söylenebilir. 

 
Tablo 2. Hipotezlere Yönelik Korelasyon Değerleri 

 Acenteye Bağlılık Personele Güven Acenteye Güven 
Acenteye bağlılık 1,00   
Personele Güven 0,73 1,00  
Acenteye Güven 0,75 0,75 1,00 

 

Araştırmadaki bağımsız değişkenlerin (personele güven ile acenteye güven) bağımlı değişken 

(acenteye bağlılık) üzerindeki etki düzeyini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen yapısal 

eşitlik modeli sonuçları aşağıda, Şekil 1’de verilmektedir. Şekilde verilen regresyon sonuçları 

bağımsız değişkenlerin (personele güven ile acenteye güven) bağımlı değişkende   (acenteye 

bağlılık) gözlenen değişimin ne kadarını açıkladığını göstermesi bakımından önemlidir 

(Büyüköztürk, 2010:91).  

Şekil 1. Yapısal Eşitlik Modeli Sonuçları 

 
PG: Personele Güven AG: Acenteye Güven  BA: Acenteye Bağlılık 

 

Şekilde görüleceği üzere personele güvenin acenteye bağlılık üzerindeki etkisi 0,38 olarak 

bulgulanmıştır. Öte yandan acenteye güvenin acenteye bağlılık üzerindeki etkisi ise 0,46 

olarak bulgulanmıştır. Bu sonuçlar, hem personele güven hem de acenteye güvenin acenteye 

bağlılık üzerinde anlamlı ve önemli düzeyde bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir 

(Büyüköztürk, 2010:92). Ayrıca personele güven ile acenteye güvenin acenteye bağlılık 

üzerindeki etkilerinin birbirine yakın düzeyde gerçekleşmesi (0,38 ile 0,46) önemli bir bulgu 

olarak değerlendirilmektedir. Bu sonuçla araştırma sorusunun (AS1) cevabı da verilmiş 

olmaktadır. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırma farklı güven yapılarını ve bunların bağlılıkla ilişkisini ayrılmazlık özelliğinin ön 

planda olduğu turizm sektörünü örnekleyerek incelemektedir. Günümüzde hizmet anlayışının 

önemi tüm sektörler için vurgulanmaktadır. Bu nedenle marka güveni ve bağlılık ilişkilerinin 

hizmet personeline güvenin etkisi perspektifinden incelenmesi, işletmelere yönetimsel 

öneriler getirilmesine katkıda bulunduğu gibi, bu alanda çalışma yapan akademisyenlere de 

farklı bir bakış açısı için bilgi altyapısı oluşturmaktadır. Öte yandan çalışmanın bu 

perspektiften ele alınması araştırmanın özgün yapısını da vurgulamaktadır. 

Hipotezlere yönelik korelasyon değerleri sonucuna göre acenteye güven, personele güven ve 

acenteye bağlılık arasında pozitif yönde ve yüksek oranda bir ilişki söz konusudur. Acenteye 

güven çalışmada marka güveni olarak ele alınmıştır. Ortaya çıkan pozitif yönlü yüksek oranlı 

ilişki, marka güveni ile bağlılık arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışmayla (bkz. 

Chaudhuri ve Holbrook, 2001; Sirdeshmukh vd. 2002; Ballester vd., 2003; Erdem ve Swait, 

2004; Hazra ve Srivastava, 2009;  Hajli, 2013; Masour vd. 2014)  benzerlik göstermektedir. 

Personele güven ile bağlılık arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma sayısı sınırlı sayıda 

olduğundan (Doney ve Cannon, 1997; Genasen ve Hess, 1997) çalışmanın ortaya koyduğu 

personele güven-bağlılık ilişkisi, hem bu alana yönelik çalışma yapmayı planlayan 

akademisyenler hem de sektör yöneticileri açısından dikkate değerdir. 

Yapısal eşitlik modeli sonuçlarında (bkz. Şekil1) görüldüğü üzere, acenteye güvenin acenteye 

bağlılık üzerindeki etkisinde olduğu gibi, personele güvenin de acenteye bağlılık üzerinde 

önemli etkisi vardır. Bir başka deyişle, güven-bağlılık ilişkisi ve etkileşimini açıklarken 

sadece marka güvenini (bu çalışmada acenteye güven) temel almak yetersiz kalmaktadır. 

Çünkü yapılan analiz sonuçlarına göre personele güvenin acenteye bağlılık üzerinde acenteye 

güvene yakın bir oranda etkisi olduğu gözükmektedir. Bu durumun özellikle bağlılığı 

artırmaya yönelik stratejiler geliştirmek isteyen yöneticilere önemli katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Müşterilerin acenteye bağlılıklarını arttırmaya yönelik planlamalar yapan 

yönetici ve uygulayıcıların öncelikle müşterilerin acenteye güvenlerini arttıracak çalışmaları 

yapmaları ancak bunun yanında onların acente çalışanlarına güvenini de arttırma yolunda 

stratejiler geliştirmeleri önerilebilir. 

Çalışma turizm sektörünün seyahat işletmeciliği alanından elde edilen verilerle 

gerçekleştirilmiştir. Sonraki çalışmaların turizmin diğer alanlarında ve/veya diğer hizmet 

sektörlerinde de yapılarak sonuçlarının karşılaştırılması önerilmektedir. Öte yandan bu 

çalışmada güven bağlılık ilişkisi ele alınmıştır. Sonraki çalışmalarda güven ile tüketici 
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davranışları açısından önem arz eden değer, imaj, satın alma eğilimi gibi değişkenlere yönelik 

tekrarlı çalışmalar yapılarak sonuçların genellenebilirliğine katkı sağlanabilir. 
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CAPPADOCIA VISITOR PROFILE ANALYSIS : POST-CRISIS 

CHANGE AND ITS DYNAMICS 
 

Tekiner Kaya1   Alper Aykut Ekinci2 

 
Abstract 
Cappadocia which is both UNESCO cultural and natural heritage area is in 32 (3%) very rare 

area in 1031 UNESCO heritage sites. It is an important destination with high potential 

product diversity in the field of natural, historical and cultural circumstances. On the other 

hand, destinations' performances do not just depend on the feature of destinations, but also the 

macro-criteria (such as security or transportation capabilities) of related countries.  

  
To be able to make segmentation in terms of marketing mix theory, analyzing the visitor 

profile has crucial role. Measuring changes on market provides decision makers to make root 

cause analysis and put forward which countermeasures should be taken/developed. In this 

perspective, aim of this study is to classify the visitors stayed in Cappadocia country, term 

and stayed nights basis and to determine the factors (and effect levels) affecting their travel 

choices in a macro environmental perspective between 2011 and 2015. The secondary aim of 

the study is to figure out the long-term relationship among countries' travel behaviors to 

Cappadocia considering stochastic trend. For these aims, cluster analysis is done for objective 

classification. The factors (and affects level) that affect visitors' travel are figured out via 

setting panel regression model. In addition, cointegration analysis is used to figure out the 

long-term relationship among visitors. Results show that while Germany, France and Turkey 

had unique visiting time pattern which means that they all have a specific visiting behavior, 

European Union countries had medium sized similar strength on Cappadocia travel. And 

Canada, Hong Kong, France and Japan had long term similar visiting pattern. Finally, fixed 

affect panel regression analysis results present that GDP is the only significant variable that 

affects visitors' visiting behavior for Cappadocia.  
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KAPADOKYA GEZGİN PROFİLİ ANALİZİ : KRİZ SONRASI 

DEĞİŞİM VE DİNAMİKLERİ 
 
Özet 
 

Kapadokya, dünyada mevcut 1031 miras alanı içerisinde, bünyesinde hem doğal hem de 

kültürel özellikler barındıran 32 ender bölge arasında (%3) yer almaktadır. Doğal, tarihi ve 

kültürel alanda yüksek ürün çeşitliliği ile ön plana çıkan önemli bir destinasyondur. Diğer 

yandan gezginlerin seyahat tercihleri sadece destinasyon özelliklerine değil, o ülkedeki makro 

kriterlere (güvenlik, ulaşılabilirlik gibi) bağlı olarak da değişkenlik göstermektedir.  

 
Pazarlama karması kapsamında pazarı bölümlendirebilmek, hedef pazarlara farklı hizmetler 

sunabilmek adına son derece önemlidir. Pazarda meydana gelen değişimleri ölçümlemek, bir 

yandan neden sonuç ilişkisi kurulabilmesini sağlarken, aynı zamanda geleceğe ilişkin 

alınması gereken tedbirleri/gelişim noktalarını da tayin eder. Bu çerçevede, bu çalışmanın 

temel amacı, Nevşehir İli (Kapadokya) sınırları içerisinde 2011-2015 yılları arasında 

konaklayan yabancı turistlerin, ülke, konaklama gün sayısı ve dönemi bazında benzerliklerine 

göre sınıflandırılması; bu ülkelerin/grupların Kapadokya ziyaretini etkileyen faktörlerin ve 

etki düzeylerinin belirlenmesidir. Bu ülkelerin kendi aralarındaki ilişkilerinin, stokastik 

eğilimi de dikkate alarak ortaya konması, çalışmanın ikincil amacını oluşturmaktadır. Bu 

kapsamda kümeleme analizi ile gözlemlerin benzerlikleri temel alınarak objektif bir 

sınıflandırma yapılmıştır. Gezginlerin Kapadokya ziyaretine etki eden faktörler ise panel 

regresyon analizi ile analiz edilmiştir. Uzun vadede birlikte hareket eden ülke gruplarını 

belirlemek için ise eşbütünleşme analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, incelenen 

dönemde Fransa, Almanya ve Türkiye'nin incelenen kriterler bazında farklı bir tutum 

sergiledikleri; Kanada, Fransa, HongKong ve Japonya'nın ise uzun dönemde birlikte hareket 

ettikleri görülmüştür. Avrupa Birliği ülkeleri ise Kapadokya seyahatlerinde orta kuvvette 

benzer bir davranış sergilemişlerdir. Sabit etkiler panel regresyon sonuçları ise, ekonomik 

büyümenin, farklı ülkelerden Kapadokya'ya gelen turist sayıları üzerinde anlamlı bir etkisi 

olduğunu göstermektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Kapadokya, gezgin profili değişimi, kümeleme analizi, eşbütünleşme 
analizi, panel regresyon 
 
JEL: C32, M30, L83, Z31, Z32 
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1. INTRODUCTION  

Cappadocia is one of the strangest destinations in the world with its nature, history and 

culture. It has lots of touristic instrument such as churches, more than 100 discovered 

underground cities, valleys, fairy chimneys and caves. Van Raaij (1986, 3) viewed the travel 

destination as a product, which is partly ‘‘given’’ and partly ‘‘man-made.’’ The ‘given’ part 

means to natural specifications of destinations as historical or cultural objects/buildings 

scenery, climate and mountains. On the other hand, ‘man-made’ means the features such as 

infrastructures, accommodation facilities, structured tours, transportation 

alternatives/opportunities and other facilities. So, the destination point of view, Cappadocia 

has a big potential on being a unique and differentiated destination in the world with 

mountains, structured tour programs, qualified human resources, hot air balloon flights, 

safety/security, flights from big cities (Antalya, İzmir, İstanbul), well qualified 

accommodation places and very high customer satisfaction rates. According to the data of 

UNESCO World Heritage Site List (2014), there are total 911 places in this list including 

Cappadocia. Cappadocia is one of the 27 interesting places which are in both cultural and 

natural (mix) list (Figure 1.). One of the other important output is that Cappadocia meets 4 

selection criteria of 7 of UNESCO world heritage areas. In figure 1, there are total 130 world 

heritage sites that meet 4 and above selection criteria. And Cappadocia can also be evaluated 

in this scope. Some of the world heritage sites and achieved selection criteria can be seen in 

table 1.    

Figure 1: Situation of Cappadocia in UNESCO World Heritage Areas (2014) 
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Table 1: Some of the WHS in world 
 

World Heritage Site # of 
Criteria 

Type of 
Heritage 

Sydney (Australia) 1 

Cultural 

Mostar Bridge 
(Bosnia) 

1 

Rapa Nui (Chili) 3 
Praha 3 

Egypt Pyramid 3 
Pisa (Italy) 4 

Stonehenge (UK) 3 
Taj Mahal 1 
Istanbul 3 

Victoria Waterfall 2 
Natural Katmandu (Nepal) 1 

Grand Canyon (USA) 4 
 
1.1. Objectives of Study 

Aim of this study is to analyze the realities behind the numbers which present the number of 

foreign visitors coming from more than 150 countries to Cappadocia and find the root causes 

of reductions/increases between 2011 and 2015. In line with this main objective, if the guest 

countries affected each other or the separate patterns will be introduced, and dynamic 

behaviors will be presented. By the way, guest profiles will be revealed to segment market 

and produce different products/services to related segments. In this manner, one of the main 

distinguishing point of this study is to inform decision and policy makers about the visitor 

profile change in Cappadocia in recent years and to brighten them about the potential future 

trend.  

 
 
 
1.2. Process and Related Studies   

Analyzing the accommodated visitor profile is so important in terms of determining the 

problems, planning/taking countermeasures and developing the tourism policies/strategies. In 

this perspective, 3 different methodologies were applied to analyze visitor profile 

accommodated in Cappadocia between the years 2011-2015. First method applied in this 

study is cluster analysis which is used in tourism sector as a methodology to evaluate 

competitiveness of decision making units, segmenting guest profiles, to group the resident 

perceptions. Applications are focused on two most common objectives in tourism research: 

Market segmentation and perceptions toward tourism. In market segmentation, the analysis 
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allows tourism researchers to understand the different groups and to modify their product to 

target markets. It allows more efficient allocation of resources which should then lead to the 

generation of additional income. On the other hand, on the perception research area, the 

assessment of how residents of a host community feel about tourism has seen numerous 

applications of cluster analysis with the aim of understanding the impacts of tourism. Leung 

and Baloglu (2013, 371-384) have suggested cluster analysis to figure out destinations' 

competitiveness. On the other study, Brida et al. (2010, 592-598) analyzed the segmentation 

of host population by using cluster analysis. Brida et al. (2012, 80-105) assessed residents' 

perceptions of the impact of cruise tourism by cluster analysis. Cruz Vareiro et al. (2013, 535-

551) used cluster analysis to classify residents based on their perception of the impact of 

tourism development. Chen (2011, 127) grouped residents by their perception of the tourism 

impact events via using cluster analysis Hudson and Ritchie (2002, 263-276) used cluster 

analysis to segment domestic visitors based on their decision-making behavior.    

 

Secondly, cointegration analysis is applied to figure out the long-run relationship of countries' 

accommodation behavior in Cappadocia. Cointegration analysis is generally used in tourism 

sector on tourism revenues-economic growth, real gross domestic product, trade openness and 

real exchange rate relations, tourism type and its determinants, short- and long- run 

relationships between visitor arrivals and long-run demand for tourism destinations. Seddighi 

and Shearing (1997, 506) argued the elements of tourism prices at the destinations. Dritsakis 

(2004, 111-119) investigates changes in the long-run demand for tourism to Greece by Britain 

and Germany via VAR model.  

 

Third methodology used in this research is panel regression model.  Examples of studies 

estimating the role of relative prices and income are Seddighi and Shearing (1997, 499-511), 

Garin-Munoz (2009, 753-769), Taylor and Arigoni (2009, 803-812), Bigano et.al., (2006, 25-

49) and Athanasopoulos and Hyndman (2008, 19-31). Algieri (2006, 5-20) examined the 

determinants of and their relevant impact on tourism revenues in Russia over the period 1993 

to 2002. Variations in income, exchange rates and prices, as well as unpredicted events such 

as relevant political changes were identified as the relevant factors affecting demand. A 

cointegration analysis is performed and the results suggested a robust and significant long- 

run cointegration relationship between Russian tourism receipts, world GDP, real exchange 

rates and prices of air transport. Seddighi and Shearing (1997, 499-511) and Garin-Munoz 
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(2009, 753-769) find that relative prices and real income are the main determinants of 

domestic tourism in the regions of UK and Spain, respectively.  

 

The rest of paper is organized as follows: This chapter continues to give information about the 

visitor statistics of Cappadocia, possible affects of visitor profile change and the axis shifting 

based losses. In Chapter 2, an application is presented via introducing problem definition and 

data. Results are presented in chapter 3. Final chapter summarizes the findings and then 

concludes. 

 
 
1.3. Visitor Statistics 

In 2015, totally 1.2 million foreign visitors accommodated in Nevsehir city. The data is 

obtained via AIS (Accommodation information system). Decrease of foreign visitor is 15% in 

2015 compared to 2012 (Figure 2). This means that 18,2% decline compared to previous year. 

The incidents that happened at the second part of 2015 had an important effect on this 

decrease. Most declines are in France (-73%), Italia (-69%), Germany (-35%), Spain (-36%) 

and S. Korea markets in 2015. Japanese visitors also reduced 45%.  S. Korea, which had a 

significant increment in previous year, also decreased 21%. UK and USA markets also 

reduced 35% and 14% respectively.   

 
 
 

Figure 2: Number of foreign visitor visited and stayed in Nevsehir (2010-2015) 
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The only countries that increased their share and number of visitors in Cappadocia were 

China (121%), India (11%) and Sweden (18%) in 2015. Number of local visitors also reduced 

11% because of elections (2 times in 2015) and uncertainty.  

 
Comparing to 2012, Cappadocia has lost 3 of 4 Japanese visitors as of 2015. France market 

decreased 85%. Since the second part of 2015 has lots of incidents, the reduction in this term 

is more severe. The reduction in August - December 2015 term comparing the same period in 

2014 is; France (-84%), Germany (-33%), Hong Kong (-90%), Italy (-75%), Japan (-61%), 

Malaysia (-48%), Spain (-47%), USA (-25%), England (-47%) and Scandinavian countries (-

27%). Total foreign visitor reduction is %40 for the last 5 months of 2015 comparing the 

same period of 2014. 

 

When the reasons behind this reduction are analyzed subjectively and quantitatively, terror 

fear, Turkey's foreign policies, Syria problems, increase in Islamophobia, ISIS related Paris-

Brussels-Ankara bombings and perception that Turkish government is supporting Islamic 

related terror on western countries (including Japan, S. Korea and other developed countries) 

seem major factors.  

 

Here, it will be given few interview examples that was done with Australia, Japan and USA 

visitors. One of Australian visitors that came Cappadocia explains that "One of the main root 

cause of that problems are because of Turkish government's foreign policy like weapon 

support to Syria. In Australia, lots of publication announced this news as heading since there 

is no active agenda in Australia. Our internal agenda is immigrants which is 1000 people per 

year and marriage of transsexuals". The other Japanese guest commented the current situation 

as “In Japan, people started to get afraid of religious related terror. When something happens 

like terrorist incident, most Japanese avoid the place or where possible to happen. Maybe not 

only Japanese, but most Japanese are fluttering to a large number. I think German and French 

are more independent of their own thinking each person. American are fluttering to political 

issue. Now we have big wave of racism in Japan. We Japanese are too simple thinking, 

someone who is Muslim kill someone, then Japanese may say Muslim is bad and danger. 

Never try to understand their religion or customs. When Chinese or Korean in Japan did 

incident, Japanese say "Go out from Japan”, even our ancestors took their ancestors out from 

their country to Japan. And never think about us Japanese have more criminal than them. So, 
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Japanese visitors going to only peaceful place. Now, Japanese travel agencies says Turkey is 

dangerous place".  

 

One of the guest from USA commented the current situation that "Turkey's position on terror 

incident is confusing. Boo, hiss and chanting phrases such as "Allahu akbar" on a moment of 

silence for the people who lost their lives in the terrorist attacks in Paris was disappointment. 

A similar incident took place in October as a moment of silence for the victims of the 

bombings in Ankara, Turkey, was met with jeers. This is barbaric and disgusting"     

 

 

 
1.4. What might this picture threaten?  

Reisinger (2005, 212-225) claims that socio-cultural and terrorism risks are two main criteria 

on travelers' destination choice. Heung et al. (2001, 259-269) found that safety appeared to be 

the top priority for both Hong Kong and Taiwan travelers. Middleton (1994, 80, 105) also 

presented that safety is a major concern for visitors. As can be seen in figure 2, social and 

regional incidents (terrorism, Gezi protests, etc.) affected Turkey tourism sector deeply after 

2013. When the picture is analyzed in detail, it can be obviously concluded that visitors from 

European Union (EU) reduced dramatically. One of the major affect of this problem will be 

the reduction on revenues of tourism sector in Cappadocia. Since this profile has most 

spenders in international tourism based on world tourism organization report (2014), the 

affect of this reduction will be serious.   

 
Figure 3: Monthly basis foreign visitor visiting pattern in Cappadocia (2011-2015) 

 
 
As can be seen in figure 3, the high seasons of Cappadocia are March - May and September - 

October months. So, the seasons will change, and this sinusoid wave will disappear. This 

http://www.cnn.com/specials/paris-terror-attacks
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/10/13/watch-turkish-soccer-fans-boo-minute-of-silence-for-ankara-terror-victims/
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affect can be seen on figure 3 for the 2015 year. Since current sinusoid wave is not valid for 

Turkish visitors, seasons will change severely. This will affect the investors' payment plans 

also.  

 
The other economical effect will be seen on shopkeepers, industry, retail and related areas. 

Different than other specific sectors, tourism industry has relations and commercial trading 

with more than 50 other sectors/sub-sectors. This will also cause recession in whole economy. 

Since 7% of total employment is in tourism sector (based on SGK reports in 2013), 

unemployment will increase. In addition, fringe benefit will reduce because of that the visitor 

profile is changing from most spenders to low spenders. Due to these changes, product 

diversity will also change. For instance, Chinese visitors are interested in ATV tours, horse 

riding or similar action based activities while USA, Australia, Canada or EU market are 

balloon riding, trekking or core cultural activities (traditions, cooking classes, stories etc).  

  
While the number of visitors from EU countries, Canada, USA, England, Australia and other 

developed countries are decreasing, visitors from China, India, middle east countries (such as 

Saudi Arabia, Kuwait, Lebanon) are increasing. Demographical change will affect products, 

service, marketing mix and instruments.   

 
Based on the report of Turkey Small Hotel Association/Cappadocia (2015), the customer 

satisfaction is very high with regards to Barcelona or St. Petersburg which are also compete in 

cultural tourism area. Since the service quality and customer satisfaction is very high in 

Cappadocia, it has big potential to host lots of countries in the world. This is also proven for 

the last 5 years. Cappadocia host visitors from more than 120 different countries in a month. 

However, the image or perception is changing from "oriental" towards to "middle east". This 

perception will be a barrier on west countries. Potential visitors will hesitate to come Turkey. 

So, number of countries visiting Turkey will reduce (or the number of visitors coming from 

these countries) and this means that risk will increase, and market diversity will decrease. The 

other risky point is France and Germany markets. The years between 2011-2014, 40% of 

visitors were from these 2 countries. In 2015, this ratio reduced %22 and continue to decrease. 

In 2012, France had 16,8% market share. This ratio also reduced 3,2% in 2015.   

 

UNWTO (2014) reports that international tourism growth reached 4,4% and 1,135 million 

visitors crossed the international borders. The Americas (+8%) Asia and pacific (+5%) and 
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Middle East (+5%) registered the strongest growth, while Europe (+3%) and Africa (+2%) 

grew at a slightly more modest pace.  

 

UNWTO (2015) forecasts international tourism to grow by 3% to 4% for 2015. By region, 

growth is expected to be strongest in Asia and Pacific (+4% to +5%) and Americas (+4% to 

+5%) followed by Europe (+3% to +4%), Africa (+3% to +5) and Middle East (+2% to +5%). 

The growth ratio of regions is summarized in table 2. 
 

 

 
Table 2: International growth of regions 

 
           Regions 
Years        

Asia Pacific America Eastern Europe Europe 

2010 +13% +6% +5% +3% 
2011 + 6%  

+ 4% 
 

+ 8% + 6% 
2012 + 7% + 7% + 3% 
2013 + 6% - 4% + 5% 
2014 + 5% + 8% + 5% + 3% 

 
 
 
A very simple simulation which assumes that yearly international tourism growth ratio of 

Cappadocia is same as Eastern Europe growth ratio presents that totally 1.491.060 foreign 

visitors would visit Cappadocia in 2012 (Figure 4.) However, the realization was 1.25 million 

which is %24,2 below the expectation. The gap (290.515 visitors) means that Cappadocia 

would have 2,7 more high season months (in average 108.000 foreign visitors stayed in 

Cappadocia between the years 2011-2014 in September or October - high seasons).     

 

Figure 4: Simulation vs. actual comparison of foreign visitors accommodated in 
Cappadocia 
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2. EMPIRICAL FINDINGS 

2.1. Problems 

Although the number of visitors stayed in Cappadocia data is reporting via ADS 

(Accommodation data system) by Nevsehir Municipality Culture and Tourism Directorship, 

the data is not transformed to information and not used efficiently. In line with marketing 

science, information has key role on segmentation, positioning and target markets. So, the 

problems on this case is determined as lack of analysis of number of foreign visitors coming 

Cappadocia timely (monthly of yearly) basis.  

 

2.1.1 Effect of the Problem 

Since the measurement has a key role on management, the effects of this problem for 

Cappadocia are summarized as;  

 

* No or wrong marketing mix determination, 

* Weak marketing strategy planning, 

* No target markets or checking the targets, 

* Weak destination management, 

* No ability to take countermeasures. 
 

2.2 Methodology 

3 different methodologies were used in this study to figure out the current situation and 

change of foreign visitor profile in Cappadocia. First, cluster analysis was applied for 

objective classification. Then the cointegration analysis was applied to present the long-term 

relationship among visitors came from different countries. Finally, the panel regression 

models were applied to determine the factors (and their affects level) that affect visitors' 

Cappadocia travel. Conceptual framework of the study can be seen in figure 5.  

 
Figure 5: Conceptual model framework of the study 
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 2.3 Data 
Data of this research are observed via different resources. Number of visitors accommodate in 

Cappadocia data is observed via ADS (Accommodation data system) which compiles the 

visitor accommodations in hotels in Cappadocia. Humanity development index (HDI), global 

peace index (GPI), GDP and unemployment statistics are obtained via www.hdr.undp.org, 

www.visionofhumanity.org, TUIK (Turkish Statistical Institute) web page respectively.   

 
 
2.4 Aim of the Study 

Aim of this research is to figure out the realities behind the numbers which present the 

number of foreign visitors coming from more than 150 countries to Cappadocia and find the 

root causes of that decrease/increase. In line with this main objective, guest countries affected 

each other or follow the same patterns will be introduced and dynamic behaviors will be 

presented. By the way, guest profiles will be revealed to segment market and produce 

different products/services to related segments. 

 
 
 
3. FINDINGS 

 

3.1 Results of Cluster Analysis 

At this step, based on the accommodation statistics of the guests from different countries are 

grouped by using cluster analysis. Since cluster analysis is an efficient multi variable 

statistical method on grouping data based on similarities, one of the main research question of 

this research is responded via using agglomerative hierarchical clustering or non-hierarchical 

clustering (K-means clustering) methods. The results of the two different methods will be 

compared and commented.   

 

Number of visitors from 20 countries that accommodated in Nevsehir is defined as a cluster 

variable. Although there are visitors from more than 100 countries staying in Nevsehir each 

month, the most accommodated 20 countries are chosen as dependent variables in this study. 

Totally 1260 observations analyzed in 60 periods. Data obtained from Nevsehir Municipality 

Culture and Tourism Directorship. Monthly basis data from 2011 to 2015 is (60 periods) 

investigated dynamically.   
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Before making analysis, the correlation coefficients are also examined (Table 4). Since the 

spearman correlation coefficients cannot consider the stationary on time series analysis, table 

4 cannot explain the relationship between countries first. While working with non-stationary 

series, series' mean, and variance can get closer to infinite while the observation values go 

infinite. So, classical tests can not response and be unreliable. 

 

Agglomerative hierarchical clustering results in 8 clusters show that there are 4 main groups: 

Turkey, France, Germany and others in terms of cluster 4. It is obvious that Turkey behaves 

totally different in each cluster. If the analysis goes in detail, cluster 7 is responding obviously 

in terms of detail group behavior (Table 3). In this stage, overseas countries except Poland, is 

in one group (Australia, Brazil and USA). In second group, far east and Scandinavian 

countries is together with Belgium, Canada, Russia, England and Sweden. In third group, 

Mediterranean countries appear in. Japan and S. Korea is in another group. Their behavior is 

parallel in this stage. Surprisingly, behavior of France and Germany are totally separate and 

different as Turkey. This might be because of seasonal affect (holiday patterns, annual leave 

usage addictions etc.) and mass tourism. They generally prefer to come Cappadocia via 

tourism agencies and at the beginning of spring (Figure 6). The results of hierarchical 

clustering cluster analysis can be evaluated and reasons behind this table may be analyzed in 

detail.  

 
Figure 6: Country basis Cappadocia visitors’ accommodation statistics in 2011-2015 

term 
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Table 3: Dendrogram (agglomerative hierarchical clustering method) 

 

 
 
 
 
Results obtained via non-hierarchical clustering (K-means clustering) method have some 

similarities with the results of hierarchical clustering analysis (Table 4). Turkey, Germany, 

France and Mediterranean countries (Spain and Italy) behave as separate groups too. 

However, USA and Brazil join the Far East countries, S. Korea and Japan. One of the basic 

differences is that Canada, India, Hong Kong and Russia left the big group and passed the 1st 

group. In hierarchical cluster analysis, these 2 big groups also got together at stage cluster 5.  

 
 
 

Table 4: Non-hierarchical clustering analysis results 
 

1st Grp 2nd Grp 3rd Grp 4th Grp 5th Grp 6th Grp 7th Grp 
Aust Belg Tur 

 
Isp 
Ita 

 

S.Kor 
Jap 

USA 
Brz 

Fr 
 

Ger 
 Can Chi 

Ind Mly 
H.Kong Swe 

Pol Eng 
Rus Scand. 

 
 
 
 
 



Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal Of Tourism And Research

Cilt / Volume: 7 Yıl / Year: 2018 
Sayı / Number: 1 

65 

Table 5: Correlation coefficient of countries accommodated in Nevsehir/Cappadocia 

C.Coeff Bel Bra Can * Chi Fra * Ger Ind H. Kong * It Jap * S.Kor Maly Pol Rus Sp Swe USA Eng Turkey 

Austr -1,0% 10,4% 50,1% -14,3% 42,1% 11,9% 4,3% -10,2% 16,0% 9,0% -12,9% 1,7% 25,2% 2,2% 8,9% -9,3% 46,1% -7,6% -2,5%

Belg 8,1% 6,1% 0,2% 22,4% 78,2% -2,2% 25,1% -9,5% -3,6% 22,7% 12,4% -24,1% 16,9% -7,7% 58,1% 20,9% 77,4% 0,7% 

Braz 47,4% 22,8% 15,3% -11,0% 44,7% 52,3% 47,1% 4,2% 21,9% -19,3% 45,7% 63,4% 49,3% -19,2% 57,2% 5,3% 54,6% 

Can * 6,2% 63,5% 15,0% 34,9% 10,7% 45,9% 22,5% 2,3% -2,4% 54,1% 35,9% 46,0% -11,0% 80,6% 1,8% 20,1% 

Chi -36,1% -23,3% 48,4% 0,7% -1,4% -36,2% 33,5% -7,0% 23,4% 34,8% 23,7% 4,7% 16,2% 13,1% 40,7% 

Fra * 56,0% -1,8% 14,8% 23,1% 53,9% -19,8% 6,0% 8,3% 3,1% 18,5% -11,5% 53,5% -2,8% -1,0%

Ger -9,5% 4,2% -18,5% 11,4% -6,9% 17,1% -41,7% -1,6% -19,2% 46,3% 19,8% 56,3% -17,0%

Ind 18,9% 13,4% -25,2% 34,6% 10,9% 28,4% 56,3% 21,4% -3,2% 53,5% 5,2% 42,3% 

H. Kng * 33,8% 42,5% 28,9% 8,1% -0,9% 29,7% 28,4% -14,8% 22,1% 11,6% 38,9% 

It 14,9% 17,0% -23,5% 62,4% 38,5% 74,4% -17,9% 34,2% -13,8% 34,9% 

Jap * -21,0% -9,0% 0,0% -19,0% 18,2% -41,0% 11,8% -33,4% 3,8% 

S.Kor -1,9% 18,6% 15,2% 12,6% 30,6% 8,4% 37,0% 17,9% 

Maly -30,6% -12,7% -28,3% 15,8% 2,1% 18,9% -5,9%

Pol 32,4% 57,3% -31,6% 44,7% -26,5% 23,1% 

Rus 48,7% 3,5% 51,6% 22,6% 55,8% 

Spa -19,5% 45,7% -7,8% 40,7% 

Swe 3,6% 78,9% -12,0%

USA 17,5% 35,1% 

Eng 5,9% 
* Countries have unit root and non-stationary (Correlation coefficients do not present rational value/relationship in long run)
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3.2. Cointegration Test Results 

The cointegration analysis is a concept for modeling equilibrium to figure out long run 

relations of economic variables. Before applying Engle-Granger two step cointegration 

approaches, Augmented Dickey Fuller (ADF) test is realized to test the stationary status of 

variables. Time series variables must be checked whether they are stationary or not. 

Stationary series means that one with a mean value which will not vary with the sampling 

period. Cointegration analysis is used to test and estimate cointegration relations between 

only non-stationary time series variables. Results are observed via E-views statistical analysis 

program and show that only 4 countries - Canada, France, Hong Kong and Japan - data have 

unit roots based on McKinnon critical values. So, the test for unite root was repeated for these 

countries in 1st difference. The results showed that they are stationary in first difference at 

95% significance level. Than, the cointegration analysis can be done to analyze the 

cointegrated relationship between series.  

 
To figure out the long-term relationship among visitors coming from different countries, 

Engle-Granger two step cointegration approach was used. In this test, related series were 

analyzed in I (0) level and estimated via least squares method. By the way, stationary 

situation of error terms is analyzed. If the error terms are stationary in I (0) level, then these 

two series have relationship in long term. To estimate the cointegration model first, we need 

to run our level variables and generate the regression between dependent variable and 

independent variables. Then the residuals are generated and checked if they are stationary or 

not. In our case, 4 countries' visitor series have unit root and non-stationary. So, correlation 

coefficients do not present the long run relationship for these countries. The relationship 

among these countries are measured via Engle-Granger two step cointegration approach. 

Relationships among other 17 countries are measured via Spearman correlation coefficient. 

 
 
 

Table 6: Results of Augmented Dickey-Fuller test 
 

Countries Prob. 
Can Fra H. Kong Jap 

Can  0,000 0,000 0,000 
Fra   0,000 0,000 

H. Kong    0,000 
Jap     
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The results of Engle-Granger two step cointegration approach and Augmented Dickey-Fuller 

test shows that (table 6), countries have relationship in long run since all the probabilities 

level is below %5.  
 
 
If the obtained results are compared with results of the cluster analysis, Hong Kong and 

Canada is at the same cluster (at cluster level 8). However, behavior of France is completely 

different. Japan is joining Canada and Hong Kong is cluster level 4 in terms of hierarchical 

clustering method. Similar results are valid for non-hierarchical clustering analysis 

methodology too. 

 
 

In terms of Spearman correlation coefficients for stationary series, based on the Evans (1996) 

suggestions for the absolute value of r in table 7; USA has moderate positive correlation with 

different countries from east to South America and Europe. Belgium has strong relationship 

with neighbor countries, Germany and England.  Brazil has many moderate relationships with 

countries from east, Europe and Turkey. Strong relationship between Brazil and Russia is an 

interesting finding. China which has dramatically increasing trend in Cappadocia has 

moderate relationship with India and Turkey for the last 5 years. Germany has moderate 

relations with other EU countries. Italy is in strong relation with two EU countries, Poland 

and Spain. Other strong relationship is observed among Sweden-England and England-

Scandinavian countries. South Korea and Malaysia have weak and very weak correlation with 

other countries. Their patterns are not in line with any other countries.   
 
 
 
 

Table 7: Strong and moderate correlation coefficients 
 
Countries Ger Ind It Pol Rus Spa Swe USA Eng Tur Scand 

Aus        Mod    
Bel Str      Mod  Str   
Bra  Mod Mod Mod Str Mod  Mod  Mod  
Chi  Mod        Mod  
Ger    Mod   Mod  Mod  Mod 
Ind     Mod   Mod  Mod  
It    Str  Str      

Pol      Mod  Mod    
Rus      Mod  Mod  Mod  
Spa        Mod    
Swe         Str   
Eng           Str 
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3.3. Panel Regression Model Results 

Before running the model, an assumption for multiple regressions are tested. Panel regression 

model use the basic assumptions of multiple regression analysis. It has several key 

assumptions. First it needs at least 3 variables of metric (ratio or interval) scale. In this 

concept, our model has 4 independent variables. In terms of sample size, regression analysis 

generally requires at least 5 and ideally 20 cases per independent variable. Since there are 20 

countries and 5 years term in this research, volume is appropriate for regression analysis.  
 

 

The other assumption is that multiple linear regression models needs the relationship between 

independent and dependent variables to be linear. Durbin-Watson test statistics are checked, 

and it is 2,211. This means that the residuals are independent. The other assumption of 

multiple linear regression is that there is little or no multicollinearity in the data. When the 

colinearity statistics checked, none of the independent variables have correlated each other 

since the colinearity statistics are below 0,9. And colinearity diagnostics results show that 

variables do not have multicollinearity or singularity.  

 

The other assumption of multiple linear regression analysis is homoscedasticity. Although it 

can be analyzed via checking scatter plots, it is not so informative. So, Breusch-Pagan test and 

Koenker test for Heteroscedasticity are applied by adding macro on SPSS. The Chi-Square 

scores of the tests are 90,085 and 14,217 respectively. And the significance levels of that 

score are 0 and 0, 0066 respectively. This means that the null hypothesis is rejected, and the 

variance of errors differs at different values of the independent variable. Berry and Feldman 

(1985, 73-85) and Tabachnick and Fidell (1996) claim that slight heteroscedasticity has little 

effect on significance tests. On the other hand, it can lead to serious distortion of findings and 

weaken the analysis seriously. This might cause the over-estimation error. Finally, the 

ANOVA results show that the entire model is significant since the F value of the model is 

0,045.  

 

To determine the factors affecting country based number of visitors, the panel regression 

analysis is implemented. Yearly basis numbers of visitors from 20 different countries are 

determined as dependent variable. Macroeconomics/demographic variables are determined as 

independent variables: GDP growth ratio, HDI, GPI and unemployment ratio. Although there 
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are significant findings that economical crisis/situations do not affect cultural tourism 

seriously, situation in Cappadocia is measured via macro variables.   

 

With panel time series data, the most common models are random effects and fixed effects 

models in regression analysis. The dynamic panel regression techniques used in this study 

includes random effects (RE) and the fixed effects (FE) models. Apart from capturing the 

dynamic relationship among the variables of interest, the generalized method of moments 

(GMM) estimator would also overcome the endogeneity problem. Based on the problem 

mentioned above, our dependent variable is number of visitors coming Cappadocia monthly 

basis. And the independent variables are GDP, GPI, HDI and UNEMP. The dynamic version 

of panel regression model can be expressed as follows:  

 

 

NTi,t = αi + δ1 GDPi,t + δ2 GPIi,t + δ3 HDIi,t + δ4 UNEMPi,t + ui,t 

 

   

Here NTi,t is the number of visitor comes from country i in year t. αi is the unknown intercept 

for each entity. So, it is country-specific effect which is distributed independently and 

constant over the countries. GDPi,t, GPIi,t, HDIi,t and UNEMPi,t are the independent variables 

of country i in period t respectively. ui,t is the error term assumed to be distributed 

independently in all time periods of the country i. Since there are 20 countries and 60 periods, 

countries are i=1, 2, 3....20 and periods are t=1, 2, 3...60.  

 

First, the model is solved via fixed affects techniques in E-views program (See the details of 

fixed and random affect models on Baltagi, (2008, 12-18). Model is established based on 

panel dataset formation. Fixed effect results show that the only GDP is statistical significant 

explanatory on NT (Table 8).  

 

On the other hand, to determine which model (fixed or random affect models) is suitable, 

random affect technique must also be implemented. In table 9, the random affect model 

results are seen. Based on the results, again GDP is the only significant variable on TUR. 

However, it might be because of multicollinearity problem.  
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Table 8: Panel regression model result based on random affect 

 

Variables 
Fixed Affect Random Effect 

Coeff. t-stat Prob Coeff. t-stat Prob 
C -37.914 -0,0446 0,96 269.229 0,6 0,54 
GDP -6.198 -2.512.440 0,01 -6.107.681 -2.586.108 0,01 
GPI -15.228 -0,2187 0,82 20.906 0,3607 0,71 
HDI 235.976 0,2349 0,81 -214.890 -0,4566 0,64 
UNEMP -5.821.705 -1.444.807 0,15 -4.391.320 -1.196.838 0,23 

  
R-Squared 0.973562 

  
Adjusted R-squared 0.965561 
Durbin-Watson stat 2.019.610 

 
In order to determine which model is appropriate, Hausman test is implemented.  The test 

evaluates the consistency of an estimator when compared to an alternative, less efficient, 

estimator which is already known to be consistent (Greene, 2012, 234). Based on the results, 

since the probability values is more then 5%, then the null hypothesis is accepted. So, the 

random affect model is the most appropriate model.  

   

4. CONCLUSION 

Measurement is the foundation stone of decision making and management. As soon as you 

measure, systems can be managed, and decision maker can give right decisions. On the other 

hand, in case you measure, you can see the problems and the gaps. In line with these 

inferences, visitor data analysis in destinations has crucial role on problem solving and 

developing. Results also give decision makers critical information about marketing mix and 

marketing management.  

 

Visitor profile of Cappadocia changed severely after 2014. In 2011-2015 term, 4 main visitor 

groups are observed; Turkey, France, Germany and others.  On the other hand, Italy and 

Spain is another small group which stands in another group This might be because of seasonal 

similarities or mass tourism addiction of visitors in related countries.  

 

For long term perspective, Canada, Hong Kong, France and Japan had long term relationship. 

So, this can be summarized that these countries' responses to the incidents are similar between 

the years 2011-2015. Although it can not be concluded in long term, the moderate relationship 

is observed among European countries in terms of visiting patterns for Cappadocia. Among 

the 4 different macro variables, only the GDP is an explanatory variable in terms of 

Cappadocia choice of visitors. However, heteroscedasticity which means that the variance of 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_consistency
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errors differs at different values of the independent variable might be the reason of this result 

and over-estimation error.  

  

For further studies, panel regression analysis can be done considering the incidents (terror 

attacks, Russian airplane crisis, social incidents etc. showed in this study) and their affects on 

number of foreign visitors. And, discriminant analysis can be done to determine which factors 

are distinguishing while classifying the visitor groups. This study can be remade via using 

different macro-micro or social-cultural variables to measure the effects of them on tourism. 
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