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KÜLTÜR TURİSTLERİNİN SEYAHAT MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİ: 

MARDİN ÖRNEĞİ1 
 
 

Serhat HARMAN2  Tuğba ARIK YÜKSEL3  A. Vahap ALTÜRK4  
 
 
 

ÖZET 

Kültür turizmine duyulan yoğun ilgi her geçen gün artmakta ve kültürel amaçlar küresel olarak 

seyahatlerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Dünyanın en büyük endüstrilerinden birisi olan 

turizm endüstrisinin önemli bir kısmını kapsayan kültür turizmi, destinasyonlar için önemli bir gelir 

kaynağı haline gelmiştir. Bu bağlamda kültür turizmine katılanların seyahat motivasyonlarını 

anlamak bu pazarı hedef almak isteyen destinasyonlar için önem arz etmektedir. Mardin, kültür 

turizmi açısından zengin kaynaklara sahip olmakla beraber Anadolu’nun önemli kültür turizmi 

destinasyonları arasındadır. Bu araştırmanın amacı Mardin’e gelen kültür turistlerinin seyahat 

motivasyonlarını tespit etmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmış 

olup 492 kullanılabilir anket toplanmıştır. Elde edilen verilere betimsel istatistikler, t-testi, ANOVA 

ve faktör analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Mardin’e gelen kültür turistlerinin 

seyahat motivasyonlarında rahatlama, Mardin kültürü, bağlanma ve faydacılık, sosyalleşme, 

Mardin kent dokusu, yerel halkı tanıma, sosyal statü ve hoş vakit geçirme olmak üzere 8 boyut 

tespit edilmiştir. Katılımcıların demografik değişkenleri, gezi davranışları ile tespit edilen 

motivasyon boyutları arasında anlamlı farlılıklar tespit edilmiştir. Mardin’i ziyaret eden kültür 

turistlerinin başlıca motivasyonları fiziksel ve zihinsel olarak rahatlamakla beraber, Mardin 

kültürünü deneyimlemek olarak belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kültür Turizmi, Kültür Turisti, Seyahat Motivasyonları, Mardin 

JEL Kodu: Z32 

 
Geliş   Submitted   03.07.2020 

Kabul  Accepted    15.09.2020 
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(IWACT‘19) Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur. 
2 Prof. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, E-posta: harmanserhat@gmail.com,  
ORCID: 0000-0003-2845-8657 
3 Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, E-posta: tugbaarikyuksel@gmail.com,  
ORCID: 0000-0002-3113-9721  
4 Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, E-posta: vahapalturk@gmail.com, 
ORCID: 0000-0002-7509-4166 
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DETERMİNİNG THE TRAVEL MOTİVATİONS OF CULTURAL TOURİST: THE CASE 

OF MARDİN 

 

ABSTRACT  

The interest in cultural tourism is increasing and cultural purposes comprise a substantial part of 

travel globally. Cultural tourism, which covers a significant part of the tourism industry one of the 

world's largest industries is major source of income for destinations. In this context, understanding 

the travel motivations of those involved in cultural tourism is important for destinations that want to 

have this market as a target market. Mardin, having rich resources for cultural tourism, is among the 

leading destinations of Anatolia. The purpose of this research is to identify the travel motivations of 

the cultural tourists coming to Mardin. A questionnaire was used as data collection tool in the 

research and 492 usable questionnaires were collected. Descriptive statistics, t-test, ANOVA and 

factor analysis were applied to the obtained data. According to the research findings, the travel 

motivations of the cultural tourists coming to Mardin have been determined as 8 dimensions: 

relaxation, culture of Mardin, attachment and utilitarianism, socialization, texture of Mardin, to 

know local people, social status and having pleasant time. Significant differences were revealed 

between demographics, travel habits and motivations. This study revealed that the primary 

motivations of cultural tourists visiting Mardin is to physically and mentally relax and experience 

culture of Mardin.  

 

Keywords: Heritage Tourism, Cultural Tourists, Travel Motivations, Mardin  

JEL Code: Z32 

 

GİRİŞ 

Geçmişte yaşamış insanları ve onların hikâyelerini otantik bir şekilde temsil eden mekânları, 

eserleri ve etkinlikleri deneyimlemek için seyahate çıkmak olarak tanımlanan kültürel miras turizmi 

(Advisory Council on Historic Preservation [ACHP], 2002:7), ilk olarak 1970’lerin sonuna doğru 

mevcut turizm faaliyetlerine alternatif bir etkinlik olarak ortaya çıkmış (Du Cros ve McKercher, 

2014:3), 2000’li yılların başlarına doğru yoğun ilgi görmüş (Örneğin: Amerikalı yetişkinlerin %65’i 

seyahatlerinde kültürel mirası dâhil etmiştir [ACHP, 2002]), 2015 yılında ise küresel turist 

hareketlerinin neredeyse yarısını kapsamıştır (World Tourism Organization [WTO], 2015). 

Günümüzde kültür turizmi artık başlı başına bir turizm hareketine dönüşmüştür. “Kültür turizmi” 

terimi de hem özel olarak organize edilmiş kültür temelli turizm deneyimlerini tanımlamak, hem de 

turizmin kültürle ilgili çeşitli yönlerini bir araya getirerek bütünlük sağlamak ve derinlik katmak 

için şemsiye bir terim haline gelmiştir (Craik, 2003:118).  
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İnsanların kültür turizmine duyduğu bu yoğun ilgi kültür turizmini ekonomik fayda sağlamak 

isteyen hükümetlerin ve kültür turizmi olgusunu daha iyi anlamaya ve açıklamaya çalışan bilim 

insanlarının odağı haline getirmiştir. Kim vd. (2007) kültür turisti üzerine yapılan çalışmaların, 

kültür turistine yüksek gelire sahip, iyi eğitimli ve olgun yaşta bir profil çiziğini, bu yaklaşımın ise 

gittikçe çeşitlenen kültür turisti çekim unsurlarını yansıtmadığını belirtmektedir. Örneğin 

günümüzde doğal turizm deneyimi bile kültürel bir deneyim olarak değerlendirilmektedir: Turistler 

doğal alanlara içinde bulundukları kültürel gelenekten baktıkları için doğal alanlarda yaşadıkları 

deneyimler kültürel bilinçlerinden etkilenirler (Wei vd., 2020: 241). Kültür turizmi pazarında 

başarılı bir şekilde faaliyet gösterebilmek için kültür turistlerinin ve onları seyahate iten 

motivasyonların ve beklentilerin iyi tanımlanması gerekmektedir (Haussman, 2007:175). Böylelikle 

kültür turistlerinin farklı pazar paylarının ve demografik profilinin çeşitliliği daha iyi anlaşılacak ve 

kültür turizmi daha iyi geliştirilebilecektir (Craik, 2003: 126). Bu bilgiler ışığında, farklı kültür 

turizmi destinasyonlarında kültür turistini anlamak ve seyahat motivasyonlarını tanımlamak için 

araştırmalar yapmak hem kültür turizmi endüstrisini geliştirecek hem de kültür turizminin daha iyi 

anlaşılmasına katkı sunacaktır denilebilir.  

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Kültür Turizmi 

Kültür turizmi kavramına değinmeden önce kültür kavramı ile ilgili olarak yapılan tanımlamalara 

yer vermek gerekmektedir. Kavram olarak bakıldığında edebiyat, gastronomi, dil, inanç, hayat tarzı, 

mimari yapı, gelenek ve görenekler gibi birden fazla unsuru içinde barındıran kültür üzerinde fikir 

birliğine varılmış tek bir tanımdan ziyade oldukça fazla tanımın olduğu görülmektedir. Gray 

(2004)’e göre kültür sözcüğünün gereğinden çok tanımının olmasının sebebi, kültürü tanımlarken 

bu kavramın geçerliliğini ya da doğruluğunu değerlendirebilecek herhangi bir mekanizmanın 

olmayışıdır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 1982) en kapsamlı şekliyle kültürü bir toplumu ya 

da sosyal grubu karakterize eden ayırt edici vasıfların bir bütünü olarak tanımlamakta ve bu 

kelimenin sadece sanat ve edebiyatı değil, insanların temel haklarını, yaşam biçimlerini, değer 

yargılarını, gelenek-görenek ve inanç sistemlerini de kapsadığını belirtmektedir. Türk Dil Kurumu 

(2019), kültürü “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler 

ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine 

egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü” şeklinde tanımlamaktadır. 

Kültür kelimesinin oldukça geniş kapsamda ve birden fazla tanımının olması kültür turizminin de 

kesin bir tanımının yapılmasında güçlük yaşanmasına ve birden çok tanımının olmasına neden 

olmaktadır (Kajzar, 2014: 902). Dünya Turizm Örgütü, kültür turizminin sahne sanatları, festivaller, 
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kültürel etkinlikler, arkeolojik alanlara ve anıtlara ziyaretler ve hac ziyaretleri gibi kültürel 

amaçlarla motive olan insanların hareketlerini temsil ettiğini (WTO, 2004:3) ifade etmektedir. 

Silberberg (1995:361) kültür turizmini destinasyondaki bilimsel, sanatsal, tarihi, yaşam tarzı ve 

kültürel varlıklarla kısmen ya da tamamen motive olan insanların o destinasyona yaptıkları 

ziyaretler olarak tanımlamaktadır. Başka bir tanıma göre ise, insanların kültürel gereksinimlerini 

karşılamak ve öğrenmek ve tecrübeler kazanmak için kendi ikamet yerleri dışındaki yerlere 

yaptıkları hareketlerdir (Richards, 1997). Kültür turizmi aynı zamanda ziyaretçilere bir yerin tarihi, 

arkeolojisi, yöre insanlarını ve onların yaşam tarzları, kültürel çeşitlilikleri, sanat ve mimarisi, 

yiyecek, şarap ve diğer yerel çeşitlilikleri ve sosyal, ekonomik ve politik yapılar da dâhil olmak 

üzere bir yerin esas karakterini bütüncül olarak anlama imkanı vermektedir (Kajzar, 2013: 637). 

Yapılan tanımlar kapsamında kültür turizmini insanların farklı kültürleri deneyimlemek için olağan 

yaşamları dışına yapmış oldukları seyahatler olarak tanımlamak mümkündür.  

 

Kültür Turistleri 

1970’lerin sonu ve 1980’li yılların başında niş pazar olarak görülen kültür turizminin son yıllarda 

geniş kitlelerin katılım sağladığı önemli bir turizm çeşidi haline geldiği anlaşılmıştır (Du Cros ve 

McKercher, 2014:3). Dünya Turizm Örgütü’nün verilerine bakıldığında dünya genelinde 

uluslararası turistik faaliyetlere katılan insanların %40’ının kültür turistlerinden oluştuğu 

görülmektedir (DTÖ, 2015). McKercher (2002:30) kültür turistini “seyahat nedeni ne olursa olsun 

bir kültürel çekiciliği olan bir yeri, sanat galerilerini, müzeleri ya da tarihi yerleri ziyaret eden ya da 

ziyaret etme niyetinde olan ve seyahati süresince bir festival ya da gösteriye ya da başka etkinliklere 

katılan kişi” olarak tanımlamaktadır. Özdamar (2011: 26) yaşadığı yer dışındaki yerlerin kültürlerini 

merak etme duygusuyla güdülenen ve bu yerlere kültürel amaçlı seyahatler gerçekleştiren kişilerin 

kültür turisti olarak nitelendirilebileceğini söylemektedir.  

Silberberg (1995:362-363), kültürel seyahatlere katılan her kültür turistinin motivasyon 

düzeylerinin aynı olmadığını vurgulamış ve kültür turistlerinin bu motivasyon düzeylerinden yola 

çıkarak kültür turistlerini “yüksek derecede güdülenmiş”, “kısmen güdülenmiş”, “temel 

motivasyonuna ek olarak kültürden güdülenmiş” ve son olarak “ kazara” kültür turistleri olarak dört 

başlık altında incelemiş ve aynı zamanda kültürel turlara katılan turistlerin sahip olduğu özellikleri; 

• Daha çok para kazanan ve tatilde daha çok para harcayan, 

• Gittiği yerde daha çok vakit geçiren, 

• Genellikle otel ve motellerde konaklayan, 

• Alışveriş yapmaya daha çok meyilli,  

• Gittiği yerin yerel halkından daha üst düzeyde eğitim seviyesine sahip olan, 

• Katılımcılarını erkeklere oranlar daha çok kadınların oluşturduğu, 
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• Orta yaş ve üzeri yaş ortalamasına sahip olması şeklinde açıklamıştır. 

 

Benzer sonuçlara Werding’in 2003 yılında kültür turistlerinin profillerinin belirlenmesi amacıyla 

yaptığı çalışmada da rastlanmaktadır. Bu çalışmaya göre kültür turistleri kazançları diğer turistlere 

göre daha yüksek olan, tatilde daha çok para harcayan, eğitim seviyesi yüksek, 50 üstü yaş 

ortalamasına sahip, genellikle bireysel olarak seyahat eden, seyahat dönemleri Nisan-Eylül arası 

olan ve gittiği yerde daha fazla vakit geçiren turistlerdir (akt. Aksu, 2004:51). Kültür turistleri ile 

ilgili sınıflandırma yapan bir başka araştırmacı McKercher (2002: 32) ise kültüre turistlerini 

“amaçlı”, “görülmeye değer yerleri gören”, “sıradan” “rastlantısal” ve “kazara keşfeden” olarak beş 

başlık altında gruplandırmıştır. Kültür turizmi pazarında başarılı bir şekilde faaliyet gösterebilmek 

için kültür turistlerinin motivasyon ve beklentilerinin ortaya konmasının bu turist pazarıyla ilgili 

olarak yapılacak olan pazarlama faaliyetlerinin seçiminde kolaylık sağlayacağını ifade eden 

Hausmann (2007:175) da yaptığı çalışmada kültür turistlerini Silberberg (1995)’in yaptığı 

sınıflandırma çerçevesinde irdelemiştir. 

 

Kültür Turistlerinin Seyahat Motivasyonları 

Seyahat motivasyonu, özellikle bir tatil beldesi seçimi ile ilişkili olanlar durumunda, ziyaretçilerin 

davranışlarını tahmin etmede kritik bir faktördür (Ross ve Iso-Ahola, 1991). Kültür turistlerini 

seyahat etmeye iten nedenler konusunda bilgi sahibi olmak destinasyonda pazarlanacak olan kültür 

turizmi faaliyetlerinin daha etkili ve başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi açısından önem arz 

etmektedir. Kültür turistlerinin profillerinin diğer turistlerden farklı olmasının yanı sıra onları kültür 

turizmi faaliyetlerine katılmaya iten motivasyonların da diğer turistlere göre bazı farklılıklar 

gösterdiği söylenebilir. Kültür turisti çeşitlerini altı başlıkta toplayan Lohmann ve Mundt (2002: 

219)’a göre bu turistler: çeşitli kurslara (dil eğitimi, fotoğrafçılık, resim, çizim vb.) katılmak için ve 

dolayısıyla tamamen eğitim amacıyla seyahate çıkan turistler, klasik öğrenme amacı taşıyan 

turistler, çeşitli kültürel faaliyetlere katılmak amacıyla seyahat eden turistler, motivasyonu aynı 

zamanda kültürel tecrübe yaşamak olan turistler, tatile kültüre ilgisi olduğu için giden ve bu sebeple 

tatilleri boyunca kültürel yerleri ziyaret eden ya da kültürel etkinliklere katılan turistler ve iş 

gezisinde olup aynı zamanda kültürel faaliyetlere katılma fırsatı elde eden turistlerdir.  

Lundberg’in 1972 yılındaki “Turistler Neden Seyahat Eder” adlı çalışmasında 18 seyahat 

motivasyonu bulunmakla birlikte bu motivasyonlardan 6’sının kültürle ilgili olduğu görülmektedir 

(Akgül, 2003: 57). Bunlar: 

• Dünya’nın başka bölgelerinde yaşayan insanların yaşam tarzlarını görmek, 

• Duyulan ya da öğrenilen bilgileri daha iyi kavramak, 

• Farklı topluluklara uyum sağlamak, 
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• Tarihi yerleri gezerek tarihe bizzat katılmak, 

• Dünyayı seyahat ederek öğrenmek ve bilgi edinmek gibi sosyolojik güdüler, 

• Değişik yerleri gezip görme arzusudur. 

 

İnsanları seyahat etmeye iten sebeplerin önemli bir bölümünün kültür temelli olması kültür 

turizmine katılan bireylerin seyahat motivasyonlarını belirlemenin turizm pazarında ayakta 

kalabilmek için ne derece önemli olduğunu bize göstermektedir. 

 

İlgili Çalışmalar 

Formica ve Uysal (1998) İtalya’da festival katılımcılarının demografik özellikleri, davranışları ve 

motivasyonları üzerine yaptıkları çalışmada 278 festival katılımcısına anket uygulamış ve turistleri 

festivale katılmaya motive eden 6 faktörün olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu faktörler 

“sosyalleşme ve eğlence”, “etkinliklerin çekiciliği ve heyecanı”, "grupla beraber olma”, “kültür ve 

tarih”, “aileyle beraber olma” ve son olarak “destinasyon alışkanlığı” olarak belirlenmiştir. Kay 

(2009) kültürel etkinliklere katılan turistlerle ilgili yeni bir model geliştirerek bu konu ile ilgili 

teorileri ilerletmek amacıyla Avustralya-Melbourne kentini ziyaret eden farklı kültürel turist 

gruplarının seyahat motivasyonlarının altında yatan nedenleri Batılı ve Asyalı turistleri 

karşılaştırarak araştırdığı bir çalışma yapmıştır. Araştırmacı bu çalışmasında farklı turist gruplarının 

kültürel deneyimler edinmek için benzer motivasyonlarla seyahat ettiklerini ve bu motivasyonların 

“yenilik arayışı”, “rahatlama”, “sosyalleşme” ve “yerel kültürü tanıma” olduğunu belirlemiştir. Özel 

ve Kozak (2012) ise Türkiye’deki 52 ilde temel seyahat nedeni kültür olan 270 yerli turistin 

katılımıyla yaptıkları çalışmalarında kültür amaçlı seyahat eden bu turistlerin seyahat 

motivasyonlarını “macera”, “yaratıcılık ve sorgulama”, “bilgi ve deneyim”, “başarı ve özerklik”, 

“dinlenme ve rahatlama”, “sportif faaliyetlere katılma ve sosyalleşme”, “kaçış”, “aile ile birliktelik” 

ve son olarak “eğlenme ve seyahatinden bahsetme” olarak 9 başlık altında toplandığını 

belirlemişlerdir. Araştırmacılar ayrıca bu araştırmanın bütün kültür turistlerinin kültürel deneyim 

yaşarken aynı ilgi düzeylerine sahip olmadıkları teorisini desteklediğini ve dolayısıyla kültür 

turizmi pazarındaki turistlerin ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması çalışmalarında çok dikkatli ve 

detaylı araştırmaların yapılması gerektiğini ifade etmektedirler. Romen gençlerin kültür turizmine 

katılma nedenlerinin belirlenmesi amacıyla çalışma yapan Negruşa ve Yolal (2012), 181 öğrenciye 

anket uygulamış ve araştırmaya katılan Romen gençlerin seyahat motivasyonlarının 5 faktör altında 

toplandığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu faktörlerin “öğrenme”, “kültür”, “rahatlama”, “eğlenme” ve 

“yenilik” olduğunu ifade etmişlerdir. Çalışma sonucunda genç ve eğitimli kuşağın kültürel turizme 

katılma nedenlerinin yenilik ve öğrenme olduğu ve dolayısıyla pazarlama stratejilerinin bu yönde 

geliştirilmesi gerektiği önerilmiştir. Çalışmada aynı zamanda gençlerin demografik özelliklerinin 
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seyahat motivasyonları açısından ilgisi incelenmiş ve cinsiyetin motivasyonda çok az etkisinin 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Aynı araştırmacıların Türk öğrencilerin kültür turizmi seyahat 

motivasyonları üzerine yaptıkları araştırma sonucunda ise Türk gençlerin seyahat motivasyonlarının 

4 faktör altında toplandığı sonucuna varmış ve bunların da “kültür”, eğlenme”, “eğitim” ve “sosyal 

etkileşim” olduğunu ifade etmişlerdir. Araştırma sonucunda aynı zamanda cinsiyetin motivasyon 

üzerindeki etkisine bakılmış ve kadın öğrencilerin motivasyonlarının kültür ve eğlence 

faktörlerinden daha çok etkilendiği görülmüştür (Yolal ve Negruşa, 2012). Chiang ve arkadaşları 

(2015) kültür turistlerinin seyahat motivasyonlarını değerlendirmek amacıyla yaptıkları çalışmada 

kültür turistlerinin seyahat motivasyonlarının “öğrenme”, “kaçış”, “yeni insanlarla tanışma” ve son 

olarak “gezip-görme” amaçlı motivasyonlar olarak 4 faktör altında toplandığı sonucuna 

ulaşmışlardır. Çalışmalarına göre kültür turistlerinin kültürel deneyim için bir destinasyonu ziyaret 

etmelerinin temel nedeni yeni beceriler öğrenmek ve yeni insanlarla tanışmak olduğunu, kültürel 

etkinliklere katılmaya karar vermede yeni insanlarla tanışmanın büyük bir rol oynadığını ve gezip 

görme amacıyla seyahat eden kültür turistlerinin destinasyonda daha fazla vakit ve para harcadıkları 

ortaya çıkmıştır. Yazıcıoğlu ve Akbulut’un (2016) 390 yabancı turist üzerinde yaptıkları ve bu 

turistlerin seyahat motivasyonlarını demografik özelliklerine göre inceledikleri çalışmalarında erkek 

turistlerin seyahat motivasyonlarının kadın turistlere oranla daha düşük olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Çalışma sonucunda aynı zamanda seyahat motivasyonlarının “bilgi”, “rahatlama”, 

“eğlence” ve “prestij” olarak 4 faktör altında toplandığı görülmektedir.  

 

 

 

ARAŞTIRMA 

Yöntem 

Bu araştırmanın amacı Mardin’e gelen yerli turistlerin seyahat motivasyonlarını ortaya çıkarmaktır. 

Araştırma keşifsel tarzda yapıldığı için hipotezlere yer verilmemiş, araştırma soruları hazırlanmıştır. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda belirlenen alt amaçları ile ilgili aşağıdaki araştırma soruları 

belirlenmiştir:  

• Mardin’e gelen yerli turistlerin demografik özellikleri nasıldır? 

• Mardin’e gelen yerli turistlerin seyahat motivasyonları hangi boyutlar altında toplanabilir? 

• Mardin’e gelen yerli turistlerin seyahat motivasyonları, demografilerine göre farklılık 

gösterir mi? 

• Mardin’e gelen yerli turistlerin seyahat motivayonları seyahat alışkanlıklarına göre farklılık 

gösterir mi?  
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Araştırma alanı olarak Mardin seçilmesinin nedeni kültür turizmi açısından zengin kaynaklara sahip 

olması ve son dönemlerde ziyaretçiler tarafından çokça tercih edilmesidir. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. İki bölümden oluşan anketin birinci bölümde katılımcıların 

demografik profiline ve gezi alışkanlıklarına ilişkin 15 soru bulunmaktayken ikinci bölümde 33 

maddeden oluşan seyahat motivasyonu ölçeğine yer verilmiştir. Ankette kullanılan seyahat 

motivasyonu ölçeği literatürde yer alan daha önce yapılan: Kim, Cheng ve O’leary (2007), Özel ve 

Kozak (2012), Negruşa ve Yolal, (2012), Kay, (2009) ve Karadaşlı, (2019) çalışmalarından 

yararlanılarak hazırlanmıştır.  

Araştırmanın evrenini Mardin’e gelen yerli ziyaretçiler oluşturmaktadır. Mardin İl kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün verilerine göre 2018 yılında Mardin’de konaklama işletmelerinde konaklayan yerli 

ziyaretçi sayısı 291.846 (Mardin Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü [MKTİM], 2019) olduğu için 

yeterli örneklem sayısını hesaplamak için sınırsız evren formülü (n=p.q.z2
α/e2) kullanılmıştır (Ural 

ve Kılıç 2006: 47). Formüle göre %5 anlam düzeyi ve %5 örneklem hatası ile ulaşılması gereken 

örneklem büyüklüğü 384 (n=0,5x0,5x1,962/0,052) olarak hesaplanmaktadır. Araştırma için kolayda 

örnekleme yöntemine başvurulmuş ve anket Mardin’e gelen turistlerin uğrak yerlerinden birisi olan 

Deyrulzafaran Manastırında ziyaretçilere gönüllülük esası ile cevaplatılmıştır. 2019 yılının Nisan 

ayında 600 adet anket dağıtılmış ve 492 adet kullanabilir anket elde edilmiştir. Verilerin normallik 

varsayımları (Kalaycı, 2010:73) incelenmiş ve verilerin normal dağıldığı görüldüğü için parametrik 

testlerin uygulanmasına karar verilmiştir. Araştırama sorularına yanıt aramak için, anketlerden elde 

edilen verilere; betimsel istatistikler, t-testi, ANOVA ve açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. 

  

Bulgular 

Katılımcılara ait demografik özellikler Tablo 1’de verilmektedir. Tablo incelendiğinde 

katılımcıların çoğunluğunun kadın olduğu, yaklaşık %40’ının 25-34 yaş arasında olduğu ve 

çoğunluğun iyi eğitimli (%51’ lisans mezunu) oldukları dikkat çekmektedir. Katılımcılarının 

yaklaşık yarısının aylık geliri 4000 TL üstü iken yaklaşık üçte birinin aylık geliri ise 3000 TL altı 

(Araştırma döneminde Türkiye’de uygulanan asgari ücret 2020 TL’ydi) olduğu görülmektedir. 
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Tablo 1. Katılımcıların demografik özelliklerine göre dağılımı 
 

Demografik Özellik Frekans % 
Cinsiyet (n:491)   
Kadın 298 60,7 
Erkek 193 39,3 
Yaş Grubu (n:492)   
18-24 Yaş Grubu 87 17,7 
25-34 Yaş Grubu 196 39,8 
35-44 Yaş Grubu 78 15,9 
45-54 Yaş Grubu 72 14,6 
55 ve Üstü Yaş Grubu 59 12,0 
Eğitim Düzeyi (n: 490)   
İlköğretim 17 3,5 
Lise 86 17,6 
Ön lisans 59 12,0 
Lisans 250 51,0 
Lisansüstü 78 15,9 
Aylık Gelir (n:383)   
2000 TL altı 82 21,4 
2001-3000 TL arası 47 12,3 
3001-4000 TL arası 61 15,9 
4001- 5000 TL arası 90 23,5 
5001 TL ve üstü 103 26,9 

 
 

Tablo 2’de yer alan betimleyici istatistiklere göre Mardin’i ziyaret eden katılımcıların en çok 

puanladığı ölçek maddeleri sırasıyla “tarihi bir şehri ziyaret etmek istedim” (4,783), “Mardin 

kültürünü yakından deneyimlemek istedim” (4,682), “Mardin mimarisini görmeyi çok istedim” 

(4,653) olmuştur. Katılımcıların en düşük puan verdiği maddeler ise sırasıyla “işimle ilgili bir 

seyahatti” (2,141), “yakınlarımı ziyaret etme fırsatı yakaladım” (2,146) ve “Mardin seyahatim 

sonunda başkalarının saygısını kazanacağımı düşündüm” olmuştur. 
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Tablo 2. Kültür Turisti Seyahat Motivasyonları ölçeği 
 
 
 

İFADELER 

 
 

Ortalama 
Standart 
Sapma 

 
Madde Bütün 

Korelasyon 
Değeri 

 
Madde 

Silindiğinde 
Oluşan 

Cronbachs Alpha 

Tarihi bir şehri ziyaret etmek istedim 4,783 ,6447 ,263 ,907 

Yeni şeyler öğrenmek istedim 4,605 ,8292 ,383 ,906 
Mardin kültürünü yakından deneyimlemek istedim 4,682 ,7446 ,267 ,907 

Yeni kültürler görmek istedim 4,639 ,7822 ,366 ,906 
Daha önce hep ziyaret etmek istemiştim 4,432 ,9892 ,398 ,906 

Farklı kültürler deneyimlemek istedim 4,560 ,8279 ,390 ,906 
Farklı yöresel tatlar deneyimlemek istedim 4,257 1,0970 ,395 ,906 

Kendi başıma bir şeyler yapmak istedim 3,076 1,5811 ,516 ,904 
Kendime zaman ayırmak istedim 3,685 1,4609 ,558 ,903 

Günlük hayatın koşuşturmacasından kaçmak istedim 3,824 1,3937 ,565 ,903 
Günlük rutinlerimden kaçmak istedim 3,944 1,3278 ,556 ,903 

Fiziksel olarak rahatlamak istedim 3,726 1,4501 ,623 ,902 
Zihinsel olarak rahatlamak istedim 4,120 1,2262 ,539 ,904 

Eğlenmek ve hoş vakit geçirmek istedim 4,351 1,0559 ,403 ,906 
Yakınlarımla birlikte bir şeyler yapmak istedim 4,209 1,2503 ,373 ,906 

Yeni arkadaşlıklar kurmak istedim 2,718 1,5601 ,488 ,904 
Yeni insanlar tanımak istedim 3,149 1,5373 ,516 ,904 

Diğer gezginlere eşlik etmek istedim 2,730 1,5537 ,503 ,904 
Yakınlarımı ziyaret etme fırsatı yakaladım 2,146 1,6443 ,444 ,905 

Yerel halkı yakından tanımak istedim 3,682 1,3728 ,501 ,904 
Yerel kültürü tanımak istedim 4,367 ,9728 ,402 ,906 

Eşsiz bir destinasyonda bulunmak istedim 3,990 1,1760 ,511 ,904 
Sosyal statümü yükseltmek istedim 2,961 1,6394 ,539 ,904 

Yakınlarıma Mardin seyahatimden bahsedebilmek istedim 3,463 1,5549 ,542 ,903 
İşimle ilgili bir seyahatti 2,141 1,6708 ,263 ,909 

Merak duygumu tatmin etmek istedim 4,057 1,2655 ,452 ,905 
Mardin seyahatim sonunda başkalarının saygısını 
kazanacağımı düşündüm 

2,250 1,5860 ,494 ,904 

Mardin’e özel bir ilgim vardı 3,711 1,3686 ,504 ,904 
Seyahat için yaptığım harcamaların karşılığını alacağımı 
düşündüm 

3,238 1,6379 ,489 ,904 

Mardin’e özgü ürünleri görmek istedim 4,031 1,2189 ,489 ,904 

Mardin mimarisini görmeyi çok istedim 4,653 ,7316 ,326 ,907 
Kendimle Mardin arasında duygusal bir bağ hissetmiştim 3,298 1,5170 ,568 ,903 

Yakın çevrem Mardin’i daha önce ziyaret etmişti 3,254 1,6682 ,441 ,905 

Ölçeğin Tamamı İçin Cronbach’s Alpha  0,908 

Ölçeğin İlk Yarısı İçin Cronbach’s Alpha 0,867 

Ölçeğin İkinci Yarısı İçin Cronbach’s Alpha 0,860 

Ölçeğin Madde Bütün Korelasyon Değişim Aralığı  0,263-0,623 
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Seyahat motivasyonları ölçeğinin güvenirliği için Chrobach’s Alpha katsayısı hem ölçeğin tamamı 

için hem de ölçeğin iki yarıya bölünmesi yöntemi ile hesaplanmıştır. Alpha katsayısı ölçek 

maddelerinin iç tutarlığının bir ölçüsü olup bu maddelerin aynı yapıyı açıklama ve sorgulamak 

üzere bir bütün oluşturup oluşturmadığı konusunda bilgi verir (Alpar, 2012:458). Ölçeğin tamamı, 

ilk ve ikinci yarısı için Cronbach’s Alpha sırasıyla ,908; ,867; ,860 olarak tespit edilmiştir. Bu 

katsayılara bakıldığında ölçeğin güvenirliğinin yüksek olduğunu söylemek mümkündür (Alpar, 

2012:457). Ölçeğe yapılan madde analizinde madde bütün korelasyon katsayısı işaretinin eksi 

olmaması ayrıca 0,25’ten büyük olmasına dikkat edilmiş (Alpar, 2011:821) ve ölçekten madde 

çıkarılmamasına karar verilmiştir. 

Mardin’e gelen kültür turisti seyahat motivasyonlarının başlıca alt boyutlarını belirlemek için 

(Araştırma sorusu: Mardin’e gelen yerli turistlerin seyahat motivasyonları hangi boyutlar altında 

toplanabilir?) Varimax rotasyonlu temel bileşenler döndürme yöntemiyle, faktör analizi yapılmıştır. 

Faktör analizinin uygulanabilirliği Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) ve Bartlett küresellik testi ile 

sınanmıştır. Yapılan analizde KMO örneklem yeterliliği % 83,3 olarak hesaplanmış olup Bartlett 

küresellik test değeri anlamlı çıktığı için (Ki-Kare: : 6262,622, s.d.: 528, p<0.001) veri setine faktör 

analizi uygulanabilir (Kalaycı; 2016: 322). 

 
Araştırmada kullanılan ölçekte bulunan 33 madde, yapılan faktör analizi sonucunda 8 boyut altında 

toplanmış varyansın %63,86’sını açıklamaktadır. Toplamda 6 maddeden oluşan ilk faktör varyansın 

% 12,77’sini açıklamaktadır. Bu faktörde “günlük hayatın koşuşturmacasından kaçmak istedim” 

(,845), “günlük rutinlerimden kaçmak istedim” (,804), “kendime zaman ayırmak istedim” (,756), 

“zihinsel olarak rahatlamak istedim” (,745), “fiziksel olarak rahatlamak istedim” (,737), “kendi 

başıma bir şeyler yapmak istedim” (,670) maddeleri toplanmış olup, bu maddeler dikkate alınarak 

faktör rahatlama olarak adlandırılmıştır. Diğer faktörlere de faktör altında toplanan madde ifadeleri 

ve madde yükleri dikkate alınarak sırasıyla Mardin kültürü (%9,66), bağlanma ve faydacılık 

(%8,74), sosyalleşme (%8,22), Mardin kent dokusu (6,89), yerel halkı tanıma (6,55), sosyal statü 

(%6,17) ve hoş vakit geçirme (%4,83), olarak adlandırılmıştır.  

Tablo 3. Faktör Analizi Sonuçları 
 
 Eşkökenlilik Yük Öz 

Değer 

Açık. 

Varyans 

% 

Ort. Alpha 

RAHATLAMA (6 İFADE)   4,216 12,77 3,73 ,880 

Günlük hayatın koşuşturmacasından kaçmak istedim ,781 ,845     
Günlük rutinlerimden kaçmak istedim ,742 ,804     

Kendime zaman ayırmak istedim ,712 ,756     
Zihinsel olarak rahatlamak istedim ,744 ,745     
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Fiziksel olarak rahatlamak istedim ,744 ,737     
Kendi başıma bir şeyler yapmak istedim ,655 ,670     

MARDİN KÜLTÜRÜ (5 İFADE)   3,190 9,66 4,64 ,829 
Mardin kültürünü yakından deneyimlemek istedim ,733 ,816     

Yeni kültürler görmek istedim ,739 ,797     
Yeni şeyler öğrenmek istedim ,706 ,791     

Tarihi bir şehri ziyaret etmek istedim ,670 ,737     
Farklı kültürler deneyimlemek istedim ,552 ,510     

BAĞLANMA ve FAYDACILIK (6 İFADE)   2,885 8,74 2,72 ,759 
Yakın çevrem Mardin’i daha önce ziyaret etmişti ,533 ,688     

Kendimle Mardin arasında duygusal bir bağ 
hissetmiştim 

,617 ,659  
 

  

İşimle ilgili bir seyahatti ,553 ,585     

Mardin seyahatim sonunda başkalarının saygısını 
kazanacağımı düşündüm 

,650 ,573  
 

  

Yakınlarımı ziyaret etme fırsatı yakaladım ,584 ,525     
Seyahat için yaptığım harcamaların karşılığını 
alacağımı düşündüm 

433 ,509  
 

  

SOSYALLEŞME (3 İFADE)   2,713 8,22 2,88 ,831 

Yeni arkadaşlıklar kurmak istedim ,644 ,817     
Yeni insanlar tanımak istedim ,748 ,814     

Diğer gezginlere eşlik etmek istedim ,754 ,748     

MARDİN KENT DOKUSU (4 İFADE)   2,277 6,89 4,24 ,603 

Mardin mimarisini görmeyi çok istedim ,532 ,657     
Daha önce hep ziyaret etmek istemiştim ,601 ,654     

Mardin’e özel bir ilgim vardı ,572 ,529     
Farklı yöresel tatlar deneyimlemek istedim ,508 ,492     

YEREL HALKI TANIMA (4 İFADE)   2,162 6,55 4,00 ,707 
Yerel halkı yakından tanımak istedim ,699 ,719     

Yerel kültürü tanımak istedim ,627 ,700     
Eşsiz bir destinasyonda bulunmak istedim ,557 ,564     

Mardin’e özgü ürünleri görmek istedim ,527 ,436     

SOSYAL STATÜ (3 İFADE)   2,038 6,17 3,49 ,686 

Yakınlarıma Mardin seyahatimden bahsedebilmek 
istedim 

,747 ,771  
 

  

Sosyal statümü yükseltmek istedim ,656 ,683     

Merak duygumu tatmin etmek istedim ,525 ,601     

HOŞ VAKİT GEÇİRME (2 İFADE)   1,59 4,83 4,27 ,657 

Eğlenmek ve hoş vakit geçirmek istedim ,644 ,637     
Yakınlarımla birlikte bir şeyler yapmak istedim ,562 ,622     

Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi. Açıklanan toplam varyans: % 63,864 
Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği: % 88,6; Bartlett küresellik testi: X2: 6262,622, s.d.: 528, p<0.001; 

Genel ortalama: 3,720; Ölçeğin tamamı için Alpha: ,908; 
Ölçek: 1:Kesinlikle Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4: Katılıyorum, 5: 

Kesinlikle Katılıyorum 
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Araştırmaya katılanların demografik bulgularına ve seyahat alışkanlıklarına göre Mardin ilini 

ziyaretlerindeki seyahat motivasyonları arasındaki farkların anlam düzeyleri için t testi ve ANOVA 

kullanılmıştır. Tablo 4’te cinsiyet ile seyahat motivasyonlarına uygulanan t testi sonuçları yer 

almaktadır. Tablo incelendiğinde “rahatlama” (p=0,008 ), “Mardin kültürü” (p=0,002), “Mardin 

kent dokusu” (p=0,02) ve “hoş vakit geçirme” (0,011) faktörlerinde kadın katılımcıların verdiği 

cevaplar ile erkek katılımcıların verdiği cevaplar arasında anlamlı farklar çıktığı anlaşılmaktadır. 

Tablo 4 incelendiğinde kadın katılımcıların “Rahatlama”, “Mardin kültürü”, “Mardin kent dokusu” 

ve “hoş vakit geçirme” konularında daha yüksek motivasyona sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 4. Cinsiyete Göre Seyahat Motivasyonlarının t-testi Sonuçları  

MOTİVASYONLAR CİNSİYET Frekans Ortalama Standart 
Sapma t S.D p 

RAHATLAMA 
Kadın  283 3,84 1,079 

2,656 464 
,008

* Erkek 183 3,56 1,145 

MARDİN KÜLTÜRÜ 
Kadın  288 4,71 ,535 

3,170 475 
,002

* Erkek 189 4,53 ,700 

BAĞLANMA ve 
FAYDACILIK 

Kadın  281 2,65 1,082 
-1,903 461 ,058 Erkek 182 2,84 1,083 

SOSYALLEŞME 
Kadın  292 2,86 1,362 

-,426 478 ,670 Erkek 188 2,91 1,318 

MARDİN KENT DOKUSU 
Kadın  287 4,30 ,724 

2,335 473 
,020

* Erkek 188 4,14 ,758 

YEREL HALKI TANIMA 
Kadın  288 4,03 ,886 

,953 474 ,341 Erkek 188 3,95 ,867 

SOSYAL STATÜ 
Kadın 289 3,58 1,166 

1,934 476 ,054 Erkek 189 3,37 1,171 
 
HOŞ VAKİT GEÇİRME 

Kadın 294 4,36 ,978 
2,557 483 

,011

* Erkek 191 4,13 1,010 
1. α=0,05;, *:p<0.05 

 
 

 

 

 

Daha önce Mardin’i gelme durumu ile seyahat motivasyonlarına ilişkin t testi sonuçları Tablo 5’te 

gösterilmektedir. Tabloya göre daha önce Mardin’i ziyaret etme durumuna göre sadece “bağlanma 

ve faydacılık” faktöründe (p=0,000) anlamlılık tespit edilmiştir. Mardin’i daha önce ziyaret eden 

katılımcıların “bağlanma ve faydacılık” motivasyonları, Mardin’i ilk kez ziyaret eden 

katılımcılardan daha yüksek çıkmıştır. 
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Tablo 5. Daha Önce Mardin’e gelme ile Seyahat Motivasyonlarına ilişkin t-Testi Sonuçları  
 

MOTİVASYONLAR 
Daha Önce 
Mardin’e 
Seyahat 

Frekans Ortalama Standart 
Sapma t S.D p 

RAHATLAMA 
Hayır 284 3,71 1,131 

-,535 436 ,593 Evet 154 3,77 1,071 

MARDİN KÜLTÜRÜ 
Hayır 293 4,66 ,640 1,111 

 

448 

 

,267 

 Evet 157 4,59 ,571 

BAĞLANMA ve 
FAYDACILIK 

Hayır 279 2,59 1,020 
-4,109 432 ,000* Evet 155 3,03 1,131 

SOSYALLEŞME 
Hayır 292 2,90 1,339 

-,063 448 ,949 Evet 158 2,91 1,357 

MARDİN KENT 
DOKUSU 

Hayır 289 4,23 ,752 
-,328 442 ,743 Evet 155 4,25 ,737 

YEREL HALKI 
TANIMA 

Hayır 290 4,04 ,878 
,879 445 ,380 Evet 157 3,96 ,880 

SOSYAL STATÜ 
Hayır 292 3,55 1,140 

,763 446 ,446 Evet 156 3,46 1,230 
 

HOŞ VAKİT 
GEÇİRME 

Hayır 293 4,21 1,047 
-1,749 451 ,081 Evet 

160 4,38 ,864 
1. α=0,05;, *:p<0.05 

 

Katılımcıların konaklama durumuna göre seyahat motivasyonlarına ilişkin gerçekleştirilen t testi 

sonuçları Tablo 6’da yer almaktadır. Tablo incelendiğinde “sosyalleşme” ve “hoş vakit geçirme” 

faktörlerine verilen cevaplar arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Mardin’de konaklama yapan 

katılımcılara göre sosyalleşme daha önemli iken konaklama yapmayanlara göre “hoş vakit geçirme” 

daha önemli bulunmuştur.  
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Tablo 6. Mardin’de Konaklama Durumuna Göre Seyahat Motivasyonlarının t-testi Sonuçları  
 

MOTİVASYONLAR 
Konaklam
a Durumu  Frekans Ortala

ma 
Standart 
Sapma t S.D p 

RAHATLAMA 
Hayır 170 3,80 1,095 

1,154 432 ,249 Evet 264 3,67 1,152 

MARDİN 
KÜLTÜRÜ 

Hayır 179 4,69 ,490 
1,575 445 ,116 Evet 268 4,60 ,685 

BAĞLANMA ve 
FAYDACILIK 

Hayır 169 2,63 1,080 
-1,567 429 ,118 Evet 262 2,79 1,099 

SOSYALLEŞME 
Hayır 177 2,71 1,324 

-2,276 447 ,023* Evet 272 3,01 1,365 

MARDİN KENT 
DOKUSU 

Hayır 177 4,20 ,716 
-1,109 441 ,268 Evet 266 4,28 ,753 

YEREL HALKIN 
TANIMA 

Hayır 175 3,91 ,878 
-1,772 441 ,077 Evet 268 4,06 ,889 

SOSYAL STATÜ 
Hayır 177 3,56 1,128 

1,144 445 ,253 Evet 270 3,43 1,220 
 

HOŞ VAKİT 
GEÇİRME 

Hayır 182 4,40 ,881 
2,543 449 ,011* Evet 

269 4,15 1,084 
1. α=0,05;, *:p<0.05 

Seyahat motivasyonları ile Mardin’e geliş şekline ilişkin t-testi bulguları Tablo 7’de gösterilmiştir. 

“Bağlanma ve faydacılık” ve “Mardin kent dokusu” faktörlerinde anlamlı sonuçlar bulunmuştur. 

Mardin’e bireysel olarak gelenler için “bağlanma ve faydacılık” ve “Mardin kent dokusu” alt 

boyutlarının daha önemli motivasyon kaynakları olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 7. Geliş Şekline Göre Seyahat Motivasyonlarına Uygulanan t-testi Sonuçları 
SEYAHAT 

MOTİVASYONLARI Grup Frekans Ortalama Standart 
Sapma t S.D p 

RAHATLAMA 
A Bireysel 214 3,82 1,080 1,647 

 

454 

 

,100 

 B Tur 242 3,65 1,136 

 
MARDİN KÜLTÜRÜ 

A Bireysel 219 4,63 ,557 -,274 

 

464 

 

,784 

 B Tur 247 4,64 ,666 

BAĞLANMA ve 
FAYDACILIK 

A Bireysel 211 2,92 1,086 3,588 

 

452 

 

,000* 

 B Tur 243 2,55 1,068 

 
SOSYALLEŞME 

A Bireysel 218 2,79 1,323 -1,223 

 

467 

 

,222 

 B Tur 251 2,94 1,351 
 

MARDİN KENT 
DOKUSU 

A Bireysel 219 4,31 ,720 2,074 

 

463 

 

,039* 

 
B Tur 246 4,17 ,753 

YEREL HALKI 
TANIMA 

A Bireysel 217 4,04 ,906 1,013 

 

464 

 

,312 

 B Tur 249 3,96 ,859 

SOSYAL STATÜ 
A Bireysel 217 3,46 1,182 -,415 

 

466 

 

,678 

 B Tur 251 3,51 1,177 

HOŞ VAKİT 
GEÇİRME 

A Bireysel 221 4,32 ,867 
1,240 472 ,215 B Tur 253 4,21 1,109 

1. α=0,05;,*:p<0.05 
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Katılımcıların son bir yıl, yurt içi seyahate çıkma durumu ve seyahat motivasyonlarına ilişkin t testi 

bulguları Tablo 8’de gösterilmiştir. “Sosyalleşme” ve “yerel halkı tanıma” faktörlerinde anlamlı 

sonuçlar bulunmuştur. Buna göre Mardin’i ziyaret edenlerden son bir yıl içinde yurtiçi seyahate 

çıkanlar için, çıkmayanlara göre, “sosyalleşme” ve “yerel halkı tanıma” motivasyonları daha önemli 

faktörlerdir. 

 

Tablo 8. Son 1 yıl içinde yurtiçi seyahat durumuna Göre Seyahat Motivasyonlarının t-Testi 
Sonuçları  

 
 

MOTİVASYONLAR 
Son 1 yılda 
yurtiçi seyahate 
çıkma 

Frekans Ortalama Standart 
Sapma t S.D p 

RAHATLAMA 
Hayır 104 3,80 1,078 ,710 

 

454 

 

,478 

 Evet 352 3,71 1,100 

MARDİN 
KÜLTÜRÜ 

Hayır 104 4,61 ,558 -,667 

 

462 

 

,505 

 Evet 360 4,65 ,621 

BAĞLANMA ve 
FAYDACILIK 

Hayır 102 2,72 1,206 ,137 

 

450 

 

,891 

 Evet 350 2,71 1,053 

SOSYALLEŞME 

Hayır 107 2,59 1,288 -

2,376 

 

463 

 

,018* 

 
Evet 

358 2,94 1,349 

MARDİN KENT 
DOKUSU  

Hayır 104 4,18 ,745 -

1,017 

 

461 

 

,310 

 
Evet 

359 4,26 ,744 

YEREL HALKI 
TANIMA 

Hayır 103 3,79 1,005 -

2,878 

 

461 

 

,004* 

 
Evet 

360 4,07 ,831 

SOSYAL STATÜ 
Hayır 104 3,49 1,188 ,021 

 

463 

 

,983 

 Evet 361 3,49 1,179 
 

HOŞ VAKİT 
GEÇİRME 

Hayır 108 4,25 ,897 
-,324 468 ,746 Evet 

362 4,29 1,025 
1. α=0,05;, *:p<0.05 

 

Son 3 yıl içerisinde yurtdışı seyahate çıkma durumu ile seyahat motivasyonlarına ilişkin t testi 

bulguları Tablo 9’da yer almaktadır. Buna göre “rahatlama” ve “yerel halkı tanıma” faktörlerinde 

anlamlı farklar bulunmuştur. Son üç yıl içerisinde yurtdışı seyahatine çıkan katılımcıların “yerel 

halkı tanıma” motivasyonu daha yüksek bulunmuşken, son üç yıl içerisinde yurtdışı seyahate 

çıkmayan katılımcıların “rahatlama” motivasyonu daha yüksek bulunmuştur.  
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Tablo 9. Son 3 yıl içinde yurtdışı seyahate çıkma durumu ve seyahat motivasyonları t-Testi 
Sonuçları  

 
MOTİVASYONLAR 

Son 3yılda 
yurtdışı 
seyahate 
çıkma 

Frekans Ortalama Standart 
Sapma t S.D p 

RAHATLAMA 
Hayır 255 3,86 1,055 3,091 

 

448 

 

,002* 

 Evet 195 3,53 1,153 

MARDİN KÜLTÜRÜ 
Hayır 259 4,63 ,640 -,700 

 

458 

 

,484 

 Evet 201 4,67 ,553 

BAĞLANMA ve 
FAYDACILIK 

Hayır 253 2,74 1,098 ,976 

 

444 

 

,330 

 Evet 193 2,64 1,024 

SOSYALLEŞME 
Hayır 260 2,90 1,362 ,996 

 

458 

 

,320 

 Evet 200 2,78 1,300 

MARDİN KENT 
DOKUSU 

Hayır 261 4,19 ,771 -1,411 

 

454 

 

,159 

 Evet 195 4,29 ,695 

YEREL HALKI 
TANIMA 

Hayır 256 3,91 ,919 -2,332 

 

455 

 

,020* 

 Evet 201 4,10 ,821 

SOSYAL STATÜ 
Hayır 258 3,56 1,160 1,713 

 

457 

 

,087 

 Evet 201 3,37 1,182 
 

HOŞ VAKİT 
GEÇİRME 

Hayır 263 4,34 ,980 
1,696 463 ,091 Evet 

202 4,18 1,003 
1. α=0,05;, *:p<0.05 

Katılımcıların yaş gurupları ile seyahat motivasyonlarına ilişkin ANOVA sonuçları Tablo 10’da 

sunulmuştur. Tabloda yaş gurupları A, B, C, D, E harfleriyle kodlanmış olup açıklamalar tablonun 

altına yazılmıştır. Buna göre “yerel halkı tanıma” dışındaki faktörlerin hepsinde yaş gurupları 

arasında anlamlı fark olduğu görülmektedir. Rahatlama faktöründe 18-24 yaş arası katılımcıların 

ortalama puanlamaları ile 35 yaş ve üstü katılımcıların puanlamaları arasındaki fark anlamlı 

bulunmuştur. Buna göre “rahatlama” motivasyonun 18-24 yaş grubu için 35 yaş ve üzeri 

katılımcılara göre daha önemlidir. Ayrıca 55 yaş ve üzeri katılımcılıların diğer yaş gurubundaki 

katılımcılara göre “rahatlama” motivasyonu arasındaki fark anlamlıdır. 55 yaş ve üstü gurubundaki 

katılımcılar için “rahatlama” motivasyonunun diğer gruplara nazaran önem derecesinin düşük 

olduğu belirtilmiştir. Bu durum “Mardin kültürü” ve “Mardin kent dokusu” faktörleri içinde 

geçerlidir. 

Tablo 10’a bakıldığında 18-24 yaş arası katılımcılar için “Bağlanma ve faydacılık” motivasyonu 

ortalamalarının diğer yaş guruplarına yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  

Sosyal statü faktörüne bakıldığında 18-24 yaş grubu ortalamalarının diğer gruplara göre yüksek 

olması, ayrıca 25-34 yaş arası katılımcıların ortalamalarının 45-54 yaş arası katılımcıların 

ortalamalarından daha yüksek olması anlamı bulunmuştur. “Hoş vakit geçirme” motivasyonu için: 

18-24 yaş arası katılımcıların verdiği ortalamaların 35 yaş ve üstü katılımcılardan yüksek olması; 

25-34 grubunun ortalamalarının 45-54 yaş gurubundan fazla olması; 55 yaş ve üstü katılımcı puan 
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ortalamalarının 18-34 ve 45-54 yaş grupları arasındaki katılımcıların ortalamalarından düşük olması 

anlamlı bulunmuştur. Yaş guruplarına göre ANOVA sonuçlarına bakılacak olursa diğer yaş 

guruplarına göre gençler 18-24 yaş arası katılımcılar alt boyutların çoğunda, daha yüksek bir 

motivasyona sahiplerdir. 

 

Tablo 10. Yaş Gruplarına Göre Seyahat Motivasyonlarına Uygulanan ANOVA Sonuçları 
SEYAHAT 

MOTİVASYONLARI  Frekans Ortalama Standart 
Sapma F  Farklılık 

RAHATLAMA 

A 85 4,05 ,958 

7,225 

,000 

A>,C,D,E 

E<A,B,C,D 

B 189 3,82 1,031 
C 74 3,69 1,173 
D 64 3,61 1,162 
E 55 3,09 1,218 

MARDİN KÜLTÜRÜ 

A 87 4,63 ,687 

3,973 
,004 

E<A,B,C,D 

B 191 4,74 ,419 
C 76 4,63 ,603 
D 69 4,59 ,674 
E 55 4,38 ,861 

BAĞLANMA ve 
FAYDACILIK 

A 84 3,15 1,197 

4,153 

,003 

A>B,C,D,E 

 

B 191 2,60 ,993 
C 70 2,68 1,105 
D 66 2,61 1,114 
E 53 2,67 1,029 

SOSYALLEŞME 

A 87 3,28 1,331 

2,847 
,024 

A>B,C 

B 191 2,71 1,257 
C 75 2,78 1,448 
D 70 2,95 1,413 
E 58 2,84 1,343 

MARDİN KENT DOKUSU 

A 85 4,28 ,828 

2,470 
,044 

E<A,B,C,D 

B 192 4,24 ,709 
C 77 4,36 ,603 
D 67 4,25 ,707 
E 55 3,97 ,877 

YEREL HALKI TANIMA 

A 83 3,99 ,900 

,319 ,865 

B 192 3,98 ,850 
C 77 4,07 ,937 
D 70 4,05 ,914 
E 55 3,93 ,842 

SOSYAL STATÜ 

A 85 4,00 ,956 

6,223 

,000 

A>B,C,D,E 

D<A,B 

 

B 191 3,50 1,114 
C 77 3,26 1,211 
D 70 3,19 1,272 
E 56 3,39 1,295 
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HOŞ VAKİT GEÇİRME 

A 87 4,54 ,709 

10,784 

,000 

A>C,D,E 

D<A,B 

E<A,B,D 

B 194 4,48 ,780 
C 76 4,01 1,083 
D 71 4,09 1,135 
E 58 3,72 1,348 

A: 18-24 Yaş Arası, B:25-34 Yaş Arası, C: 35-44 Yaş Arası, D: 45-54 Yaş Arası, E: 55 Yaş ve Üstü, 1. α=0,05;,*:p<0.05 
 

Eğitim durumuna göre katılımcıların seyahat motivasyonlarına ilişkin ortalamalarındaki farklılıklar 

için uygulanan ANOVA testi bulguları Tablo 11’de sunulmuştur. Tabloya bakıldığında 

katılımcıların eğitim durumlarına göre seyahat motivasyonlarına verdikleri puan ortalamaları 

açısından anlamlı farklar bulunmaktadır. Tabloya göre seyahat motivasyonlarının “bağlanma ve 

faydacılık”, “sosyalleşme” ve “sosyal statü” alt boyutlarında anlamlı farklılıklar olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Bağlanma ve faydacılık alt boyutundaki anlamlı farklılıklara bakıldığında bu motivasyonun 

lisansüstü mezunları için, lise, ön lisans ve lisans mezunlarına göre daha düşük olduğu 

bulgulamıştır. Sosyalleşme alt boyutuna bakıldığında lisans ve lisansüstü mezunlarının 

ortalamalarının ön lisans mezunlarına göre yüksek çıktığı görülmektedir. Sosyal statü alt boyutuna 

bakıldığında ise diğer eğitim durumuna sahip olan katılımcılara göre lisansüstü mezunu olan 

katılımcılar için bu motivasyonun daha az önemli olduğu görülmektedir. Burada lisansüstü 

katılımcılar için “bağlanma ve faydacılık” ve “sosyal statü” motivasyonlarının daha az önemli 

olduğu görülmektedir.  

 
Tablo 11. Eğitim Durumuna Göre Seyahat Motivasyonlarına Uygulanan ANOVA Sonuçları 

SEYAHAT 
MOTİVASYONLARI 

Eğitim 
Düzeyi Frekans Ortalama Standart 

Sapma F  Farklılık 

RAHATLAMA 

A 14 3,44 1,287 

,805 ,523 

B 79 3,67 1,183 
C 57 3,92 ,995 
D 243 3,74 1,149 
E 73 3,66 ,962 

MARDİN KÜLTÜRÜ 

A 14 4,42 ,696 

2,266 ,061 

B 84 4,51 ,782 
C 56 4,56 ,814 
D 244 4,70 ,522 
E 78 4,67 ,437 

BAĞLANMA ve 
FAYDACILIK 

A 14 2,79 1,202 

4,443 

,002* 

E<B,C,D 

 

B 80 2,84 1,321 
C 55 3,15 1,049 
D 239 2,67 1,038 
E 74 2,38 ,829 
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SOSYALLEŞME 

A 15 3,24 1,312 

3,192 
,013* 

C<D,E 

B 85 2,96 1,416 
C 58 3,35 1,330 
D 

245 2,78 1,328 
E 76 2,62 1,259 

MARDİN KENT DOKUSU 

A 16 4,45 ,400 

,572 ,683 

B 84 4,22 ,847 
C 55 4,21 ,822 
D 243 4,26 ,720 
E 76 4,17 ,689 

YEREL HALKI TANIMA 

A 12 4,18 ,666 

,791 ,531 

B 
84 3,99 1,089 

C 58 4,08 ,809 
D 244 4,02 ,849 
E 

77 3,86 ,807 

SOSYAL STATÜ 

A 14 4,00 ,924 

4,106 
,003 

E<A,B,C,D 

B 85 3,63 1,216 
C 56 3,75 1,127 
D 246 3,48 1,164 
E 76 3,07 1,160 

 
 

HOŞ VAKİT GEÇİRME 

A 17 4,41 1,064 

1,258 ,286 

B 86 4,06 1,199 
C 

57 4,36 ,923 
D 247 4,29 ,983 
E 77 4,33 ,816 

A: İlköğretim, B: Lise C: Ön lisans: D: Lisans E: Lisans üstü, α=0,05;,*:p<0.05 
 

Gelir durumuna göre katılımcıların seyahat motivasyonlarına ilişkin ortalamalarındaki farklılıklar 

için uygulanan ANOVA testi bulguları Tablo 12’de sunulmuştur. Tabloya bakıldığında 

katılımcıların gelir durumlarına göre seyahat motivasyonlarına verdikleri puan ortalamaları 

açısından anlamlı farklar bulunmaktadır. Tabloya göre seyahat motivasyonlarının “rahatlama” 

(f=8,574; p<0,000), “bağlanma ve faydacılık” (f=4,443; p=0,02), “sosyalleşme” (F=5,110; p=0,01), 

“sosyal statü” (F=6,304; p<000) ve “hoş vakit geçirme” (F=3,157; p=0,012) alt boyutlarında 

anlamlı farklar tespit edildiği anlaşılmaktadır. 

Tablo 12 incelendiğinde genel olarak 2000 TL altı gelir gurubuna sahip olan katılımcılar için diğer 

gelir gurubundakilere göre motivasyonların yüksek olarak tespit edilmiştir. Ayrıca “Rahatlama” alt 

boyutu için 4001- 5000 TL arası gelir gurubundaki katılımcılıların puan ortalamalarının 5001 TL ve 

üstü gelir gurubundakilere göre; “Sosyalleşme” alt boyutu için 2001-3000 TL arası gelir 

gurubundaki katılımcıların puan ortalamalarının 4001- 5000 TL arası gelir gurubundaki 

katılımcılara göre; “sosyal statü” alt boyutu için 2001-3000 TL arası gelir gurubundaki 
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katılımcıların puan ortalamalarının 5001 TL ve üstü gelir gurubundaki katılımcılardan yüksek 

olduğu görülmektedir. 

 
 

Tablo 12. Gelir Durumuna Göre Seyahat Motivasyonlarına Uygulanan ANOVA Sonuçları 

SEYAHAT 
MOTİVASYONLARI 

Gelir 
Grubu Frekans Ortalama Standart 

Sapma F  Farklılık  

RAHATLAMA 

A 79 4,31 ,810 

8,574 

,000* 

A>B,C,D,E 

E<A,D 

B 
45 3,50 1,233 

C 
60 3,64 1,160 

D 
83 3,75 1,105 

E 
100 3,42 1,090 

MARDİN KÜLTÜRÜ 

A 80 4,70 ,645 

,847 ,496 

B 
46 4,72 ,466 

C 59 4,59 ,570 
D 

87 4,65 ,621 
E 

101 4,57 ,620 

BAĞLANMA ve 
FAYDACILIK 

A 78 3,12 1,217 

4,567 

,001* 

A>C,D,E 

 

B 
44 2,82 1,303 

C 
58 2,73 1,171 

D 
83 2,60 1,056 

E 
100 2,45 ,822 

SOSYALLEŞME 

A 82 3,45 1,376 

5,110 

,001* 

A>B,C,D,E 

B>D 

B 
43 2,90 1,316 

C 
61 2,63 1,386 

D 
88 2,68 1,330 

E 
101 2,74 1,252 

MARDİN KENT DOKUSU 

A 81 4,42 ,713 

2,350 ,054 

B 
45 4,37 ,700 

C 
61 4,11 ,837 

D 
88 4,22 ,702 

E 
99 4,15 ,756 

YEREL HALKI TANIMA 

A 78 4,07 1,004 

,575 ,681 

B 
46 4,08 ,837 

C 
60 3,89 ,885 

D 
88 3,97 ,921 

E 
101 3,93 ,798 

SOSYAL STATÜ 

A 80 3,97 1,169 

6,304 

,000* 

A>B,C,D,E 

B>E 

 

B 
47 3,65 1,227 

C 60 3,45 1,182 
D 88 3,31 1,170 
E 101 3,13 1,199 
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HOŞ VAKİT GEÇİRME 

A 82 4,57 ,726 

3,262 

,012* 

A>B,D,E 

 

B 
46 4,16 ,983 

C 
60 4,31 ,987 

D 
87 4,16 1,103 

E 
102 4,08 1,101 

A:2000 TL altı, B:2001-3000 TL arası, C:3001-4000 TL arası, D: 4001- 5000 TL arası, E: 5001 TL ve üstü1. α=0,05;,*:p<0.05 
 

 

Katılımcılara eşlik eden kişiye göre seyahat motivasyonlarına ilişkin ortalamalarındaki farklılıklar 

için uygulanan ANOVA bulguları Tablo 13’te gösterilmiştir. Tabloya bakıldığında Katılımcılara 

eşlik eden kişilere göre seyahat motivasyonlarının “rahatlama” (F=3,157; p=0,043), “sosyalleşme” 

(F=6,231; p=0,002), “yerel halkı tanıma” 3,853; p=0,022) alt boyutlarında anlamlı farklar 

bulunduğu görülmektedir. Tablo incelendiğinde seyahate yalnız çıkanların: seyahate aileleri ile 

çıkanlara göre “rahatlama” ve “sosyalleşme” alt boyutlarında; seyahate arkadaşları ile çıkanlara 

göre ise “Sosyalleşme” ve “yerel halkı tanıma” alt boyutlarında motivasyonlarının daha yüksek 

olduğu görülmektedir.  

 
 

Tablo 13. Eşlik Eden Kişiye Göre Seyahat Motivasyonlarına Uygulanan ANOVA Sonuçları 

SEYAHAT 
MOTİVASYONLARI  Frekans Ortalama Standart 

Sapma F  Farklılık  

RAHATLAMA 

A Yalnız 31 4,11 1,119 
3,157 

 

,043* 

A>B 

 

B Aile 163 3,61 1,137 
C Arkadaş 261 3,78 1,067 

 
MARDİN KÜLTÜRÜ 

A Yalnız 31 4,48 ,682 
1,316 

 

,269 

 
B Aile 168 4,65 ,596 
C Arkadaş 267 4,66 ,576 

BAĞLANMA ve 
FAYDACILIK 

A Yalnız 32 3,14 1,258 
2,726 

 

,067 

 
B Aile 163 2,71 ,989 
C Arkadaş 257 2,66 1,118 

 
SOSYALLEŞME 

A Yalnız 32 3,67 1,265 
6,231 

 

,002* 

A>B, C 

 

B Aile 168 2,79 1,295 
C Arkadaş 270 2,84 1,348 

 
MARDİN KENT DOKUSU 

A Yalnız 30 4,26 ,928 
,018 

 

,982 

 
B Aile 164 4,23 ,748 
C Arkadaş 269 4,24 ,704 

YEREL HALKI TANIMA 

A Yalnız 32 4,14 ,911 
3,853 

 

,022* 

A>C 

 

B Aile 170 4,12 ,808 
C Arkadaş 263 3,89 ,922 

SOSYAL STATÜ 

A Yalnız 32 3,83 1,247 
1,447 

 

,236 

 
B Aile 165 3,46 1,140 
C Arkadaş 270 3,46 1,190 
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HOŞ VAKİT GEÇİRME 

A Yalnız 32 4,00 1,163 

1,452 ,235 B Aile 169 4,27 ,981 
C Arkadaş 272 4,31 ,959 

1. α=0,05;,*:p<0.05 
 
Sonuç 

Bu araştırmada Mardin’e gelen turistlerinin seyahat motivasyonlarını tespit etmek amaçlanmıştır. 

Kişileri seyahat etmeye iten nedenler oldukça çeşitlidir ve bu nedenler de birden fazla faktörle 

ilişkilidir. Kültür turizmi seyahati gerçekleştiren insanların hem profilleri hem de seyahat etme 

nedenleri diğer turizm türlerine göre farklılık göstermekle birlikte bu farklılıkların ve 

motivasyonların belirlenmesi destinasyonda yapılacak olan ürün çeşitlendirmesi ve pazarlama 

çalışmalarında önemli bir yere sahiptir. Araştırmaya katılan kültür turistlerinin demografik 

özellikleri incelendiğinde turistlerin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu görülmüştür. Yaş 

grubunun yarısına yakını 25-34 aralığında olan katılımcıların eğitim düzeylerinin çoğunlukla lisans 

ve lisansüstü olduğu, gelir seviyelerinin de iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçların 

Silberberg (1995:362-363)’ün kültürel turlara katılan turistlerin sahip olduğu özellikleri açıkladığı 

çalışmasındaki sonuçlarla önemli ölçüde paralellik gösterdiği anlaşılmaktadır.  

Araştırma kapsamında kültür turizmine katılan turistlerin seyahat motivasyonları “rahatlama”, 

“Mardin kültürü”, “bağlanma ve faydacılık”, “sosyalleşme”, “Mardin kent dokusu”, “yerel halkı 

tanıma”, “sosyal statü” ve “hoş vakit geçirme” olarak 8 başlık altında toplanmıştır. Araştırmaya 

katılan turistlerin cinsiyetleri ve seyahat motivasyonları arasındaki ilişkiye bakıldığında 

“rahatlama”, “Mardin kültürü”, “Mardin kent dokusu” ve “hoş vakit geçirme” boyutlarında anlamlı 

bir farkın olduğu ve kadın turistlerin daha çok “Mardin kültürü” ve “hoş vakit geçirme” 

faktörlerinden etkilendiği görülmüştür. Bu sonuç Yolal ve Negruşa (2012)’nın sonuçlarıyla 

paralellik göstermektedir. Mardin’e daha önce gelmiş olma durumu ile motivasyonları 

incelendiğinde sadece “Bağlanma ve Faydacılık” faktöründe anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiş 

ve Mardin’i daha önce ziyaret edenlerin bu motivasyonunun etmeyenlere göre daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Mardin’de konaklama durumuna göre seyahat motivasyonlarından sadece 

“sosyalleşme” ve “hoş vakit geçirme” faktörlerinde anlamlı bir farkın olduğu görülmekle birlikte 

konaklama yapan turistlere göre “sosyalleşme”, yapmayanlara göre ise “hoş vakit geçirme” 

faktörünün önemli olduğu görülmüştür. Mardin’e bireysel olarak gelen turistlerin en önemli 

motivasyon kaynağının “Mardin kent dokusu” ve “bağlanma ve faydacılık” olduğu belirlenmiştir. 

Son 1 yıl içinde yurtiçi ve son 3 yıl içinde yurtdışı seyahat durumuna göre seyahat motivasyonları 

incelendiğinde her ikisinde de ikişer faktörde anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Bunlar 

sırasıyla “sosyalleşme”, “yerel halkı tanıma” ve “rahatlama” ve yine “yerel halkı tanıma” 

faktörleridir. Katılımcıların yaş gruplarına göre seyahat motivasyonlarına bakıldığında “yerel halkı 
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tanıma” faktörü hariç 7 faktörde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Eğitim durumu ve seyahat 

motivasyonları arasındaki ilişkiye bakıldığında ise “bağlanma ve faydacılık”, “sosyalleşme” ve 

“sosyal statü” faktörlerinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Gelir durumu ve seyahat 

motivasyonları arasındaki ilişkide “rahatlama” “bağlanma ve faydacılık”, “sosyalleşme”, “sosyal 

statü” ve “hoş vakit geçirme” faktörlerinde anlamlı farklılıklar bulunurken son olarak turistlere 

seyahatleri boyunca eşlik eden kişiler ve seyahat motivasyonları arasındaki ilişki incelendiğinde 

“rahatlama”, “sosyalleşme” ve “yerel halkı tanıma” faktörlerinde anlamlı farklar bulunduğu 

görülmektedir. 

Araştırma sonucunda elde edilen motivasyonlara bakıldığında bu motivasyonların literatürdeki 

çalışmalarla benzerlik içinde olduğu tespit edilmiştir. Örneğin Formica ve Uysal (1998)’ın 

yaptıkları çalışmada elde ettikleri “sosyalleşme ve eğlence”, “kültür ve tarih” motivasyonları, Kay 

(2009)’ın çalışmasındaki “rahatlama”, “sosyalleşme” ve “yerel kültürü tanıma” motivasyonları ve 

bu araştırma sonuçlarının paralellik gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu çalışmaların yanı sıra Negruşa ve 

Yolal (2012)’ın “kültür”, “rahatlama”, “eğlenme” motivasyonları, Yolal ve Negruşa, 2012)’nın 

“kültür”, eğlenme” ve “sosyal etkileşim” ve Yazıcıoğlu ve Akbulut (2016)’un “rahatlama”, 

“eğlence” motivasyonları ile bu araştırma sonucu ile karşılaştırıldığında benzer sonuçlar elde 

edildiği anlaşılmaktadır. Araştırma sonucuna göre Mardin’i ziyaret eden kültür turistlerinin daha 

çok fiziksel ve zihinsel olarak rahatlamak ve hem Mardin kültürünü hem de Mardin’deki farklı 

kültürleri yakından deneyimlemek amacıyla seyahat ettikleri belirlenmiştir. 

 Mardin’de bulunan kamu otoriteleri ve sektör temsilcilerinin çalışmanın bulgularından 

faydalanabileceğini söylemek mümkündür. Mardin’de turistlere yönelik hizmet ve ürün tasarlama 

süreçlerinde bu çalışmanın sonuçlarından faydalanabilir. Ayrıca Mardin’in turistik bir destinasyon 

olarak pazarlama süreçlerinde çalışmanın bulgularından yararlanılabilir. Böylelikle hem Mardin’e 

gelen turistlerin ziyaretleri süresince daha iyi hizmet almaları ve destinasyondan memnun olarak 

ayrılmaları sağlanabilir hem de gittikçe büyüyen kültür turizmi pazarından alınan pay arttırılabilir.  

GAP kültür turizmi turlarının vazgeçilmez duraklarından birisi olan Mardin ilini ziyaret eden kültür 

turistlerinin seyahat motivasyonlarının ve seyahat motivasyonlarının hangi başlıklar altında 

incelenebileceğinin Mardin özelinde belirlenmesi bakımından araştırmanın alanyazına katkı 

sağlayacağı söylenebilir. Araştırmanın alınyazına katkı sunduğu düşünülmekle beraber her 

çalışmada olduğu gibi bu araştırmanın da bazı sınırlılıkları vardır. İlk olarak veri Nisan ayında 

toplanmış ve 492 anket değerlendirmeye alınmıştır. İleriki araştırmalarda veri toplama işi bütün yıla 

yayılabilir. Öte yandan Suriye’de yaşanan iç savaştan dolayı ülkeye sınır olan Mardin’e yabancı 

turistin güvenlik gerekçeleriyle gelmediği bilinmektedir. İleriki dönemlerde farklı milletten turistler 

üzerine benzer çalışmalar yapılabilir. Diğer destinasyonlarda benzer çalışmalar yapılıp sonuçlar 
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karşılaştırılabilir. Böylelikle Dünyada ve Türkiye’de gittikçe sayıları artan kültür turistlerinin 

seyahat motivasyonlarını ve kültür turizmi olgusunu daha iyi anlamak mümkün olabilecektir. 
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GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME 

ALIŞKANLIKLARI: ÜNİVERSİTELERDE BİR ARAŞTIRMA1 

Yılmaz AKGÜNDÜZ2     Gürkan AKDAĞ3      Ezgi GÜNEŞ4 

ÖZET 

Araştırmanın amacı Gastronomi ve Mutfak Sanatları (GMS) bölümü öğrencilerinin 

beslenme alışkanlıklarını belirlemektir. Bu kapsamda Genel Beslenme Alışkanlıkları (GBA) ve 

Beslenme Alışkanlıkları Indeksi (BAİ)’nin bulunduğu bir anket formu hazırlanmıştır. Anketler 8-21 

Mayıs 2017 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMU), Balıkesir Üniversitesi 

(BAU), Mersin Üniversitesi (MEU) ve Akdeniz Üniversitesi (AKU)’nde öğrenim gören GMS 

bölümü öğrencilerine uygulanmış ve 410 geçerli anket elde edilmiştir. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin yaş ortalamasının 21; beden kitle indeksi (BKİ) değerlerinin 23,49; beslenme bilgilerini 

öğrenmelerinde en etkili faktörün aileleri; en fazla atladıkları öğünün kahvaltı ve öğün atlamalarının 

temel nedeninin ise vakit bulamamaları olduğu belirlenmiştir. Yapılan basit regresyon analizi 

sonucunda, öğrencilerin genel beslenme alışkanlıklarının beslenme alışkanlıkları indeks 

değerlerinin %44’ünü açıkladığı belirlenmiştir. Yapılan t-testleri sonucunda kadınların GBA’nın 

erkeklerden daha olumlu olduğu; erkeklerin ise BKİ ve BAİ değerlerinin kadınlardan daha olumlu 

olduğu belirlenmiştir. Yaş kategorilerine göre ise sadece 23-35 yaş kategorisinde olan katılımcıların 

GBA’nın 18-22 yaş kategorisinde olan katılımcılardan daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

yapılan ANOVA testleri sonucunda ailesi ile birlikte yaşayan öğrencilerin arkadaşları ile birlikte 

yaşayan öğrencilere göre GBA’nın daha olumlu olduğu; arkadaşları ile birlikte yaşayan öğrencilerin 

ise ailesi ile birlikte yaşayan öğrencilere göre BAİ ve BKİ değerlerinin daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir.  
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THE NUTRITION HABITS OF GASTRONOMY AND CULINARY ARTS STUDENTS: A 

RESEARCH IN UNIVERSITIES 

ABSTRACT 

The aim of the study was to determine the eating habits of the students of the Department of 

Gastronomy and Culinary Arts (GMS). In this context, a questionnaire including Feeding Behavior 

(FB) and Nutritional Habits Index (NHI) was prepared. The questionnaires were applied to GMS 

students studying at Çanakkale Onsekiz Mart University (ÇOMU), Balıkesir University (BAU), 

Mersin University (MEU) and Akdeniz University (AKU) between 8-21 May 2017 and 410 valid 

questionnaires were obtained. The mean age of the students was 21; body mass index (BMI) values 

of 23.49; families of the most effective factor in learning nutritional information; it was determined 

that the main reason for skipping breakfast and meal skipping was the lack of time. As a result of 

simple regression analysis, it was determined that the FB of the students explained 44% of the NHI 

values. As a result of t-tests, it was found that women had more positive FB than men; and the BMI 

and NHI values of males were more positive than females. According to the age categories, it was 

determined that the Feeding Behavior of the participants who were only in the 23-35 age group 

were more positive than those in the 18-22 age group. In addition, as a result of ANOVA tests, it 

was found that the FB of the students living with their families were more positive than the students 

living with their friends; It was found that the students living with their friends had higher NHI and 

BMI values than the students living with their families. 

Keywords: Education, university students, eating habits. 

Jel Codes: L83, A29. 

1.GİRİŞ

Gençlik dönemi insanların hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde oluşan 

alışkanlıklar insanların gelecekteki yaşantısını etkilemektedir. Gençlik döneminde kazanılan 

beslenme alışkanlığının şekillenmesinde, üniversite eğitimi önemli bir yer tutmaktadır (Moreno vd., 

2007: 295; Tuncay, 2008: 10). Zamanla üniversite gençliğinde görülen sağlıksız, yetersiz ve 

dengesiz beslenme önemli sorunlardan biri haline gelmiştir (Saygın vd., 2011: 44). Üniversite 

öğrencileri beslenmelerine çeşitli nedenlere bağlı olarak yeterince önem vermemektedir. Üniversite 

öğrencilerinin doğru beslenme alışkanlıklarını kazanmaları kendi sağlıkları ve toplumda rol model 

olmaları nedeniyle hem kendileri hem de toplum için önemlidir (Vançelik vd., 2007: 243).   

Artış gösteren tüketim eğilimi gençlerin beslenme alışkanlıkları üzerinde de etkili 

olmaktadır (Sakamaki vd., 2005: 1). Tüketim çılgınlığının önemli bir kısmını ise yiyecek-içecek 
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sektöründe yer alan ve neredeyse sektörün %50’sini kapsayan fast food işletmeleri oluşturmaktadır. 

Bu işletmelerin hızlı bir şekilde yayılması sonucu şişmanlık ve obezite giderek artmaktadır. 

Beslenme alışkanlığına ek olarak sigara kullanma ve fiziksel hareketsizlik kronik hastalıkları 

beraberinde getirmektedir. Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşama özendirilmesi ve 

yönlendirilmesi gençlerin beslenme alışkanlığının değiştirmesinde etkili olabilir (Yahia vd., 2008: 

290). 

Beslenme alışkanlığının kazanılmasında en önemli faktörler aile, okul, medya ve içinde 

yaşanılan ortamdır. İnsanların aileleri dışında etkileşim içinde oldukları ilk sosyal kurum eğitim 

kurumları olan okullardır. Öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca sağlıklı beslenmelerinde ve 

sağlıklı beslenme bilinci kazanmalarında, üniversitelerde aldıkları eğitim önemli bir yer tutmaktadır 

(Ermiş vd., 2014). Aldıkları eğitimle, ilerleyen yaşlarda sağlıklı beslenme bilinci gelişmektedir 

(Gül, 2011). 

Gastronomi ve mutfak eğitimi ile ilgili olarak yükseköğretim kurumlarından lisans ve 

lisansüstü düzeyde GMS bölümleri ve ana bilim dalları yer almaktadır. Son zamanlardaki öğrenci 

talebinin yoğunluğuna bağlı olarak da bu bölüm ve ana bilim dallarının sayıları giderek artmaktadır. 

Bu bölüm öğrencilerine genel olarak gastronomi bilgisi verilmekte ve mutfak becerileri 

kazandırılmaktadır. Bu kapsamda özellikle lisans düzeyinde bölüm öğrencilerine sağlıklı beslenme, 

beslenme ilkeleri, menü planlaması, gıda kimyası ve gıda güvenliği konularında dersler verilerek 

doğrudan mesleki bilgi donamları artırılmaktadır.  

Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bu araştırmanın amacı gıda ve beslenme konusunda 

dersler alan GMS bölümü öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarını incelemektir. Böylelikle 

öğrencilerin öğrendiklerini hayata ne kadar aktarabildiklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu 

kapsamda araştırmada öncelikle beslenme alışkanlığı ve üniversite öğrencilerinin beslenme 

alışkanlıklarına ilişkin literatür taraması sunulmuştur. Devamında veri toplama sürecine, 

yararlanılan ölçme araçlarına, evren ve örnekleme ilişkin açıklamalar yöntem başlığı altında 

sunulmuştur. Alandan toplanan verilerin analiz sonuçlarına bulgular bölümünde ve araştırma 

bulgularına bağlı olarak öğrencilere, öğrenci ailelerine ve eğitim kurumlarına yönelik önerilere ise 

sonuç bölümünde yer verilmiştir. 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Beslenme alışkanlığı; insanların yaşı, cinsiyeti ve fizyolojik özellikleri dikkate alınarak 

vücudun ihtiyacı olan bütün besin kaynaklarının yeterli ve düzenli miktarda alınmasıdır (Saygın vd., 

2011: 44). Beslenme alışkanlığı insanın günlük öğün sayısını, günlük öğünlerde tükettiği gıdaların 

çeşidini ve miktarını, gıda satın alma ve hazırlama sürecindeki pişirme ve servis davranış kalıplarını 

da içermektedir (Gül, 2011: 8). Düzensiz yaşam biçimi ve beslenme alışkanlığının sağlıksız olması 
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insanların hayatlarında kalıcı sağlık sorunlarına yol açabilmektedir (Sakamaki vd., 2005: 2). 

Beslenme alışkanlıklarının ortaya çıkmasında etkili olan faktörleri tespit etmek; bu faktörlerin yaş, 

cinsiyet, eğitim durumu, meslek ve sağlıkla olan ilişkilerini belirlemek beslenme alışkanlıklarının 

sebep ve sonuçlarını açıklamak için önemli ve gereklidir. Beslenme alışkanlığına etki eden temel 

faktörler teknoloji ve sosyal etmenler, aile, fiziksel aktivite, bölge, iklim ve kişiliktir (Yurtseven 

vd., 2014: 21). 

Gençlik dönemi UNESCO tarafından 15-25 yaş aralığında belirlenirken, Birleşmiş Milletler 

Örgütü (BM) 12-24 yaş aralığını öngörmüştür. Türkiye ise BM'in belirlediği 12-24 yaş arasını 

gençlik dönemi olarak benimsemiştir (Hacettepe Üniversitesi, Gençlik Araştırmaları ve Uygulama 

Merkezi). Gençlik dönemi çocukluk ile yetişkinlik arasında yer alan bir geçiş dönemi ve yaşamla 

ilgili birçok kararın alındığı dönemdir. Bu dönem mantıklı kararlar alındığı sürece, sağlığa faydalı 

ve sağlığı güçlendirici seçimlerin yapılabileceği bir dönem olarak da anılmaktadır (Açıkgöz, 2006: 

11). 

Vatandaşların beden ve ruh sağlıklarına yönelik yapılan her türlü yatırım, ülkenin geleceğine 

yatırımdır. Üniversite öğrencileri toplumun önemli bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. İnsan 

yaşamında önemli bir dönüm noktası olan üniversite zamanlarının sağlıklı ve verimli şekilde 

geçirilmesi için gençlere sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılması gerekmektedir. Gençlerin 

ailelerinden ayrı geçirdikleri süre arttıkça ve kendi kendilerine karar verme yetisi geliştikçe dışarıda 

zaman geçirme süreleri artmaktadır. Bu durum sosyal hayatlarında değişime yol açmaktadır. Sosyal 

hayatlarındaki bu değişim yaşıtlarıyla dışarda zaman geçirme sürelerini arttırmakta ve beslenme 

alışkanlıklarını olumsuz olarak etkilemektedir. Bu durum fast food gıdaların aşırı tüketilmesine, 

sakıncalı diyetlere ve öğün atlamalarına neden olmaktadır (Arıkan, 2015: 9). 

Ülkemizde üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarında önemli problemler olduğu 

gözlenmektedir. Üniversite öğrencilerinin çoğunlukla öğün atladıkları, tek öğün yemek yedikleri, 

sandviç ve simit gibi yiyecekleri fazla tükettikleri, sadece günü geçiştirmek için beslendikleri tespit 

edilmiştir. Ayrıca, çoğu kadın üniversite öğrencisinin fiziksel görüntü kaygısından dolayı sağlıksız 

besinleri tercih ettikleri veya az besin tükettikleri de belirlenmiştir. Okul, çevre ve yurt ortamına 

uyum sürecinde sorunlar yaşama ve maddi imkânlarının sınırlı olmasının üzerine sağlıksız 

beslenme ve aşırı fast food tüketimi eklendiği zaman sağlık sorunları baş göstermektedir (Gül, 

2011: 28).  

 

3. YÖNTEM 

Sağlıklı ve dengeli beslenme durumu sağlıksız ve kötü beslenme durumunu ortadan 

kaldırmaktadır. Bunun sonucunda sağlıklı ve dengeli beslenen bireylerin sağlıksız beslenme 

değerleri negatif yönde etkilenmektedir. GMS bölümlerinin amacı, kapsamı ve içeriği 
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incelendiğinde sağlık ve sağlıklı beslenme ile ilgili derslerin öğretim programlarında yer aldığı 

görülmektedir. Bu nedenle GMS bölümü öğrencilerinin aldıkları eğitime bağlı olarak sağlıklı 

beslenmeleri beklenmektedir. 

Genel beslenme alışkanlıkları bireylerin, sağlıkları üzerinde etkili olmaktadır. Bireylerin 

sağlıksız beslenmeleri, sağlıklarını olumsuz olarak etkilemektedir. Demirezen ve Çoşansu (2005) da 

sağlıksız beslenmenin sağlıklı beslenme durumunu olumsuz yönde etkilediğini tespit etmiştir. Bu 

araştırmada öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlıklarının sağlıksız besin tercihlerini azaltması 

beklendiği için H1 önerilmiştir. Ayrıca yapılan pek çok araştırmada (Şanlıer vd., 2007; Vanlıçelik 

vd., 2007; Ermiş vd., 2014; Işkın ve Sarıışık, 2017) öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının yaş, 

cinsiyet ve konakladıkları yere bağlı olarak anlamlı farklılık gösterdiği belirlendiği için H2-H10 

hipotezleri önerilmiştir.  

H1: GMS bölümü öğrencilerinin genel beslenme alışkanlıkları, beslenme alışkanlıkları 

indeks değerlerini negatif olarak etkilemektedir.  

H2: GMS bölümü öğrencilerinin cinsiyetlerine göre genel beslenme alışkanlıkları anlamlı 

bir farklılık göstermektedir. 

H3: GMS bölümü öğrencilerinin cinsiyetlerine göre beden kitle indeks değerleri anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. 

H4: GMS bölümü öğrencilerinin cinsiyetlerine göre beslenme alışkanlıkları indeks değerleri 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H5: GMS bölümü öğrencilerinin yaşlarına göre genel beslenme alışkanlıkları anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. 

H6: GMS bölümü öğrencilerinin yaşlarına göre beden kitle indeks değerleri anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. 

H7: GMS bölümü öğrencilerinin yaşlarına göre beslenme alışkanlıkları indeks değerleri 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H8: GMS bölümü öğrencilerinin barındıkları yere göre genel beslenme alışkanlıkları anlamlı 

bir farklılık göstermektedir. 

H9: GMS bölümü öğrencilerinin barındıkları yere göre beden kitle indeks değerleri anlamlı 

bir farklılık göstermektedir. 

H10: GMS bölümü öğrencilerinin barındıkları yere göre beslenme alışkanlıkları indeks 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Araştırmanın amacı sürekli mutfakta olan, yiyecek-içecek sektörüyle eğitim hayatı boyunca 

ve mezun olduktan sonra da iç içe olan GMS bölümü öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarını 

belirlemek ve önerilerde bulunmaktır. Çalışmada özellikle üniversite öğrencilerinin seçilmesindeki 
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temel amaç ise üniversite öğrencilerinin yanlış beslenmeleri ve yemek yeme alışkanlıklarındaki 

bozukluklar yüzünden büyük risk altında oldukları varsayımıdır. 

Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Anket uygulaması 8-21 Mayıs 

2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci 

bölümünde katılımcıların demografik (yaş, cinsiyet, gelir, okul ve sınıf) bilgilerini edinmek için 

yazılmış 5 soru ve yemeklerin yenildiği yer, beslenme bilgisinin öğrenildiği yer, günlük öğün 

sayısı, atlanılan öğün sayısı ve öğün atlama sebebini belirlemeye yönelik 5 ifade yer almaktadır. 

Ayrıca öğrencilerin boy ve kilo bilgilerine bağlı olarak beden kitle indeks değerleri de hesaplanarak 

kategoriler oluşturulmuştur. 

Anketin ikinci bölümünde iki ölçek yer almaktadır. İlk ölçek Roininen vd. (1999), 

Magnusson ve Koivisto Hursti (2002) ve Cook vd. (2002) çalışmalarından derlenerek Sezek vd. 

(2008) tarafından geliştirilen anket formunda yer alan Genel Beslenme Alışkanlıklarına (GBA) 

ilişkin 9 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler ile öğrencilerin sağlıklı beslenme durumları 

öğrenilmeye çalışılmıştır. Ölçek maddelerinin yanıt kategorileri 5’li likert derecelendirilmesine göre 

yapılmış olup yanıtlar Hiçbir zaman (1), Nadiren (2), Bazen (3), Sıklıkla (4), Her Zaman (5) 

şeklinde sıralanmaktadır. Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda 1 madde 0,30’un altında 

faktör yüküne sahip olduğu için bu araştırma kapsamında geçerliliği ve güvenirliği (α=0,881)  

belirlenen 8 madde ile hipotezler test edilmiştir.  

 İkinci ölçek ise Demirezen ve Çoşansu (2005) tarafından geliştirilen Turan vd. (2009) 

tarafından uygulanan Beslenme Alışkanlıkları İndeksidir. Orijinalinde 6 maddeden oluşmasına 

rağmen yapılan açıklayıcı faktör analizinde 1 madde 0,30’un altında faktör yüküne sahip olduğu 

için indeks 5 madde olarak kabul edilmiştir (α=0,791). Bu indeksle öğrencilerin sağlıksız beslenme 

ile ilgili tutum ve davranışları öğrenilmeye çalışılmıştır. Maddelerin yanıt kategorileri 5’li likert 

derecelendirilmesine göre yapılmış olup yanıtlar Hiçbir zaman (1), Nadiren (2), Bazen (3), Sıklıkla 

(4), Her Zaman (5) şeklinde sıralanmaktadır. 

Araştırmanın evrenini Balıkesir Üniversitesi (BAU), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

(ÇOMU), Mersin Üniversitesi (MEU) ve Akdeniz Üniversitesi’nde (AKU) eğitim gören GMS 

bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzları incelenerek bu bölümlerde öğrenim gören 

mevcut öğrenci sayısı belirlenmiştir. Bunlara ek olarak okulların öğrenci işleriyle görüşülmüş ve 

mevcut öğrenci sayılarına ulaşılmıştır.  

Araştırmanın evrenini 2016-2017 öğretim yılında belirtilen üniversitelerde kayıtlı 562 GMS 

bölümü öğrencisi oluşturmaktadır. Kayıtlı öğrenci sayıları BAU 73, ÇOMU 188, AKU 208 ve 

MEU 93’tür. Bu üniversitelerden kolayda örnekleme yöntemiyle 8-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında 

toplam 410 geçerli anket elde edilmiştir.  
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Yararlanılan ölçeklerin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla keşfedici faktör analizi 

gerçekleştirilmiştir. Ölçeklerin güvenilirliği ise Cronbach alfa değerleri esas alınarak açıklanmıştır. 

Etki hipotezini test etmek amacıyla basit regresyon analizi, farklılıkları ifade eden hipotezleri test 

etmek amacıyla kategori sayısına bağlı olarak t-testi veya Anova testi gerçekleştirilmiştir. 
 

4. BULGULAR 

Yüz yüze anket doldurma tekniği ile toplam 410 geçerli ankete ulaşılmıştır. Katılımcıların 

%38’i AKU’nde (156 kişi) GMS eğitimi almakta olup, %56’sı 1. ve 2. sınıf (231 kişi) öğrencisidir. 

Katılımcıların %53’ü (219 kişi) erkek, %83’ü (339 kişi) 18-22 yaş aralığında ve %38’i (152 kişi) 

arkadaşları ile birlikte konaklamaktadır. Katılımcıların %29’u (120 kişi) beslenme bilgilerini 

ailelerinden edinmiş olup, %54’ü (222 kişi) yemeklerini evde yemektedir. Ayrıca katılımcıların 

%46’sı (188 kişi) üç öğün beslenmekte, %42’si (171 kişi) sabah öğününü atlamakta, %43’ü (177 

kişi) vakit bulamadığı için öğün atlamaktadır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin kişisel gelir düzeyini hesaplamak için 800₺   ve altı düşük, 

800₺   ve 1200₺   arası orta, 1200₺  ve üzeri yüksek gelir düzeyi olarak değerlendirmeye alınmıştır 

(www.abs.cu.edu.tr).  Buna göre öğrencilerin %45’i  (183 kişi) düşük gelirlidir.  Ayrıca 

katılımcıların Beden Kitle İndeks (BKİ) değerleri için BKİ= Kilo (kg) / Boy² (m) formülü 

kullanılmıştır (Yamaner, 2017: 46). Buna göre katılımcıların BKİ değerlerine göre %49’u normal 

vücut ağırlığına sahiptir. 

Katılımcıların boy, kilo, aylık kişisel gelir ve yaş sorularına verdikleri cevaplara ilişkin en 

küçük, en büyük, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 1’de sunulmuştur. 

Katılımcılar ortalama 1,70 m uzunluğunda, 69,18 kg ağırlığında, ortalama aylık 920₺ gelire sahip 

ve ortalama 21 yaşındadırlar. 

 

Tablo 1. Katılımcıların Boy, Kilo, Yaş, Aylık Kişisel Gelir ve BKİ Değerleri 

Değişken x̄ s En Küçük Değer En Büyük Değer 
Boy  1,70 m 9,76 m 1,49 m 2,10 m 
Kilo  69,18 kg 15,693 kg 42 kg 178 kg 
BKİ (kg/m²) 23,49 4,089 15,43 56,18 
Kişisel Aylık Gelir 920₺ 524,809 200  ₺ 6.000₺ 
Yaş 21,02 1,994 18 35 

 
Araştırmada ölçeklerin geçerliliğini test etmek amacıyla keşfedici faktör analizi 

uygulanmıştır. Faktör sayısının tespitinde özdeğerlerin birden büyük olmasına, örneklem 

büyüklüğünün 350’den fazla olması nedeniyle madde yüklerinin en az 0,30 olmasına dikkat 

edilmiştir (Hair vd., 2014). Ayrıca faktör analizinde varimax döndürme yöntemi tercih edilmiştir. 

Verilerin Faktör Analizine uygunluğunu saptamak amacıyla da Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) ve 

http://www.abs.cu.edu.tr/
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Bartlett Küresellik Testi gerçekleştirilmiştir. İlk olarak GBA ölçeğine faktör analizi uygulanmıştır. 

Analiz sırasında ölçekte yer alan “Yalnızca öğünlerde yerim.” maddesinin faktör yükü 0,30’un 

altında olduğu için analizden çıkarılmıştır. Bu madde dahil edilerek yapılan ilk faktör analizinde 

KMO değeri 0,883, Bartlett Küresellik Testi için Ki-Kare sonucu ise 2076,837 (p<,0001) olarak; bu 

madde analizden çıkarıldıktan sonra yapılan ikinci faktör analizinde KMO değeri 0,881 (>0,50), 

Bartlett Küresellik Testi için Ki-Kare sonucu ise 2016,724 (p<,0001) olarak belirlenmiştir. Bu 

sonuçlar örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olduğunu göstermektedir.  

 

Tablo 2. Genel Beslenme Alışkanlıklarına İlişkin Faktör Analizi 

Genel Beslenme Alışkanlıkları  Faktör 
Yükü 

Özdeğer Varyans x̄ α 
4,790 59,873 2,888 ,881 

Besinlerimin sağlıklı olmasına çok 
önem veririm. ,834     

Sağlıklı besinleri tercih ederim. ,833     
Günlük besinlerimin çok fazla vitamin 
ve mineral içermesine önem veririm. ,826     

Öğünler arasındaki yiyeceklerin 
sağlıklı olmasına önem veririm. ,802     

Daima dengeli ve sağlıklı bir diyet 
uygularım. ,779     

Az yağlı besinleri tercih ederim. ,763     
Kolesterol seviyemi yükselten 
besinleri tüketmekten kaçınırım. ,701     

Sağlık açısından önemine bakmadan 
sevdiğim şeyleri yerim (R). ,629     

KMO= 0,881 Bartlett's Küresellik Testi için Ki-Kare: 2016,724  s.d:28; p<.0001; 
Açıklanan toplam varyans: %59,873; Genel Güvenirlik: 0,901 
Yanıt Kategorileri: Hiçbir zaman (1) , Nadiren (2), Bazen (3), Sıklıkla (4), Her Zaman (5) 
 

GBA ölçeğinin keşfedici faktör analizi sonuçları Tablo 2’de özetlenmiştir. Faktör analizi 

sonucunda GBA ölçeğine ait sekiz madde tek faktör altında toplanmıştır. Oluşan tek faktör 

varyansın %59,873’ünü açıklamaktadır. Maddelerin genel ortalaması 2,888’dir. Buna göre, GBA 

ölçeği “Besinlerimin sağlıklı olmasına çok önem veririm (0,834).”, “Sağlıklı besinleri tercih ederim 

(0,833).”, “Günlük besinlerimin çok fazla vitamin ve mineral içermesine önem veririm (0,826).”, 

“Öğünler arasındaki yiyeceklerin sağlıklı olmasına önem veririm (802).”, “Daima dengeli ve 

sağlıklı bir diyet uygularım (0,779).”, “Az yağlı besinleri tercih ederim (0,763).”, “Kolesterol 

seviyemi yükselten besinleri tüketmekten kaçınırım (0,701).”, “Sağlık açısından önemine bakmadan 

sevdiğim şeyleri yerim (0,629).” maddelerinden oluşmuştur. Yapısal geçerliliği belirlenen ölçeğin 

güvenirliğini belirlemek için alfa değeri esas alınmıştır. Yapılan analiz sonucunda sekiz maddeden 

oluşan ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0,881 olarak belirlenmiştir. Alfa değerine bağlı olarak ölçeğin 

güvenilir olduğuna karar verilmiştir. 
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Tablo 3. Beslenme Alışkanlıkları İndeksi Faktör Analizi 

Beslenme Alışkanlıkları 
İndeksi 

Faktör 
Yükü 

Özdeğer Varyans x̄ α 
2,782 55,632 2,933 ,791 

Hamburger, patates kızartması, 
pizza gibi dışarıda satılan 
menülerden yerim. 

,810     

Yağlı ve şekerli yiyecekler 
tüketirim. ,789     

Dana eti, koyun eti ve 
bunlardan yapılan sosis, salam, 
sucuk vb. yerim. 

,776     

Günde 3 fincandan fazla 
kahve, kola ya da çay 
tüketirim. 

,686     

Yiyeceklere tuz eklerim. ,676     

KMO: 0,805 Bartlett's Küresellik Testi için Ki-Kare: 597,260 s.d:10; p<.0001; 
Açıklanan toplam varyans: %55,632; Genel Güvenirlik: 0,791 
Yanıt Kategorileri: Hiçbir zaman (1) , Nadiren (2), Bazen (3), Sıklıkla (4), Her Zaman (5) 

 

Birinci ölçeğin ardından BAİ için keşfedici faktör analizi uygulanmıştır. İlk ölçekte olduğu 

gibi verilerin faktör analizine uygunluğunu saptamak amacıyla KMO ve Bartlett Küresellik Testi 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk analizde “Meyve, sebze yemekleri, bulgur, kuru fasulye, nohut, 

mercimek gibi kuru baklagiller ile yapılan yemekleri tüketirim.” Maddesinin faktör yükü 0,30’un 

altında olduğu için analizden çıkarılmıştır. Bu madde analize dahil edilerek yapılan ilk faktör 

analizinde KMO değeri 0,810, Bartlett Küresellik Testi için Ki-Kare sonucu ise 624,817 (p<,0001) 

olarak; bu madde analizden çıkarıldıktan sonra yapılan faktör analizinde ise KMO değeri 0,805 

(>,50), Bartlett Küresellik Testi için Ki-Kare sonucu ise 597,260 (p<,0001) olarak belirlenmiştir. Bu 

sonuçlar verilerin faktör analizi için yeterli olduğunu göstermektedir.  

Tablo 3’de yapılan keşfedici faktör analizi sonucunda beş madde tek faktör altında toplanmıştır. 

Oluşan tek faktör varyansın %55,632’sini açıklamaktadır. Maddelerin genel ortalaması 2,933’tür. 

Buna göre, beslenme alışkanlıkları indeksi “Hamburger, patates kızartması, pizza gibi dışarıda 

satılan menülerden yerim (0,810).”, “Yağlı ve şekerli yiyecekler tüketirim (0,789).”, “Dana eti, 

koyun eti ve bunlardan yapılan sosis, salam, sucuk vb. yerim (0,776).”, “Günde 3 fincandan fazla 

kahve, kola ya da çay tüketirim (0,686).” “Yiyeceklere tuz eklerim (0,676).” maddelerinden 

oluşmaktadır. Beş maddeden oluşan ölçme aracının Cronbach Alfa değeri 0,791 olarak 

belirlenmiştir. Bu değerlere bağlı olarak söz konusu ölçek hem geçerli hem de güvenilir olarak 

kabul edilmiştir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin (Tablo 4) GBA, BKİ ve BAİ değerlerinin cinsiyetlerine 

göre anlamlı bir farklılık gösterip gösterdiğini incelemek amacıyla bağımsız örneklem t testi 

uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre GBA, BKİ ve BAİ değerleri öğrencilerin cinsiyetlerine göre 
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anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05). Bu nedenle H2, H3 ve H4 kabul edilmiştir. Buna göre 

kadın öğrencilerin GBA erkek öğrencilere göre daha olumlu, erkeklerin ise BKİ değerleri ve BAİ 

değerleri kadınlardan daha yüksektir. 

 

Tablo 4. Cinsiyete İlişkin Farklılık Testleri 

Değişkenler Kategori n x̄ s t-değeri p 

Genel Beslenme Alışkanlıkları 
(GBA) 

Kadın 
Erkek 

191 
219 

2,9941 
2,7945 

,69683 
,87975 

2,251 ,040 

Beden Kitle İndeksi (BKİ) Kadın 
Erkek 

191 
219 

22,2030 
24,6253 

3,71884 
4,07229 

-6,255 ,000 

Beslenme Alışkanlıkları İndeksi 
(BAİ) 

Kadın 
Erkek 

191 
219 

2,8513 
3,2548 

,85279 
,86624 

-4,739 ,000 

 
Araştırmaya katılan öğrencilerin GBA, BKİ ve BAİ değerlerinin yaş kategorilerine göre 

anlamlı farklılık gösterip göstermediğini incelemek amacıyla bağımsız örneklem t testi 

uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre BKİ değerleri ve BAİ değerleri yaş kategorilerine göre 

anlamlı bir farklılık göstermemesine rağmen GBA yaş kategorilerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Bu farklılık 23-35 yaş kategorisinde olan öğrencilerin genel beslenme 

alışkanlıklarının 18-22 yaş kategorisinde olan öğrencilere göre daha olumlu olduğu yönündedir. Bu 

sonuçlara göre H5 kabul edilmesine rağmen H6 ve H7 reddedilmiştir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin GBA’nın barınılan yere göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğini anlamak için tek yönlü Anova testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda GBA’nın 

barınılan yere göre anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). Bu nedenle H8 

kabul edilmiştir. Bu farklılıkların hangi guruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey 

Testi yapılmıştır. Buna göre kendi ailesi ile evde yaşayan öğrenciler ile arkadaşları ile evde yaşayan 

öğrenciler arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ailesi ile yaşayan öğrencilerin GBA 

düzeyleri arkadaşları ile evde yaşayan öğrencilere göre daha yüksektir. Bu durum kendi ailesi ile 

evde yaşayan öğrencilerin sağlıklı beslenmeye daha yatkın olduğunu göstermektedir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin BAİ değerlerinin barındıkları yere göre farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için tek yönlü Anova testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda beslenme 

alışkanlıkları indeksinin barınma durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır (p<0,05). Bu sonuçlara bağlı olarak H9 kabul edilmiştir. Bu farklılıkların hangi guruplar 

arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey Testi yapılmıştır. Buna göre kendi ailesiyle yaşayan 

öğrenciler ile arkadaşlarıyla evde yaşayan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

belirlenmiştir. Arkadaşlarıyla evde yaşayan öğrencilerin BAİ değerleri, ailesiyle evde yaşayan 
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öğrencilere göre daha yüksektir. Bu durum arkadaşlarıyla yaşayan öğrencilerin sağlıksız 

beslenmeye daha yatkın olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 5. Beden Kitle İndeks Değerlerinin Konaklama Yönünden Karşılaştırılması 

 
 
BKİ 

Barındığınız Yer n x̄ s F Değeri p 

Yurt 128 23,1422 3,70568  
 
 

4,267 

 
 
 

0,06 

Kendi Ailesi ile 50 23,2753 4,67112 
Arkadaşları ile 152 24,4163 4,51148 
Kendi Evinde-Yalnız 72 22,5460 3,12367 
Toplam 402 23,5338 4,11520 

 
Araştırmaya katılan öğrencilerin BKİ değerlerinin barındıkları yere göre farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için tek yönlü Anova testi uygulanmıştır (Tablo 5). Analiz sonucunda 

beslenme alışkanlıkları indeksinin barınma durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır (p<0,05). Bu nedenle H10 kabul edilmiştir. Bu farklılıkların hangi guruplar arasında 

olduğunu belirlemek amacıyla varyans homojen olmadığı için Dunnett’s T3 Testi uygulanmıştır. 

Buna göre kendi ailesiyle yaşayan öğrenciler ile arkadaşlarıyla yaşayan öğrenciler arasında anlamlı 

bir farklılık vardır. Arkadaşlarıyla yaşayan öğrencilerin ailesiyle birlikte yaşayan öğrencilere göre 

BKİ değerleri daha yüksektir. Bu durum arkadaşlarıyla evde yaşayan öğrencilerin sağlıksız 

beslenmeye daha yatkın olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. 

 

Tablo 6. Genel Beslenme Alışkanlıklarının Beslenme Alışkanlıkları İndeksi Değerlerine 

Etkisini İnceleyen Regresyon Analizi 

 Standartlaştırılmamış Katsayılar Standartlaştırılmış Katsayılar 

Model Değişken β Standart Hata β t-değeri p 

1 
(Sabit) 5,157 ,122  42,220 ,000 
Genel Beslenme 
Alışkanlıkları -,724 0,41 -,660 -17,761 ,000 

R=0,660    R²= 0,436     ΔR²= 0,435    F=315,455    p=0,000 
Bağımlı Değişken: Beslenme Alışkanlıkları İndeksi 
 

Genel beslenme alışkanlıklarının öğrencilerin beslenme alışkanlıkları indeks değerlerine olan 

etkisini belirlemek amacıyla basit regresyon analizi gerçekleştirilmiştir (Tablo 6). R² ile düzeltilmiş 

R² değerlerinin çok farklı olmaması gözlem sayısının yeterli olduğunu göstermektedir. Bağımlı 

değişken olan beslenme alışkanlıkları indeks değerleri bağımsız değişken olan genel beslenme 

alışkanlıklarının %43,5’ini açıklamaktadır. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Beslenme tüm canlıların hayatını devam ettirmesinde olumlu veya olumsuz pek çok etkide 

bulunmaktadır. Bu araştırmada GMS bölümü öğrencilerinin genel beslenme alışkanlıkları ve bu 

alışkanlıkların etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada GMS bölümü öğrencilerinin 

beslenme bilgilerini öğrenmelerinde en etkili faktörün aileleri olduğu ve öğrencilerin yemeklerini 

genelde evde yedikleri belirlenmiştir. Bu durumda ailelerin çocuklarını beslenme konusunda daha 

fazla bilgilendirmesi ve sağlıklı besinlere yönlendirmesi gerekmektedir. Ailelerin beslenme 

konusunda bilgilendirmek için yaygın eğitim kurumlarından ve kitle iletişim araçlarında yer alan 

gastronomi programlarından yararlanılabilir. Ayrıca hazır gıdaların, fast food beslenmenin 

yaratacağı olumsuzlukları, aşırı veya yetersiz beslenmenin sonuçlarını vurgulayan kamu spotları 

artırılabilir.  

Öğrencilerin en çok tercih ettiği gıdalar arasında ekmek, çikolata, zeytin, simit, pilav, 

makarna, tost, pizza yer almaktadır (Işkın ve Sarıışık, 2017). Bu gıdaların uzun süre veya yüksek 

miktarda tüketilmesi sağlığa önemli zararlar verebilir. Hem maliyetinin hem de hazırlanma 

süresinin nispeten düşük olması bu gıdaların öğrenciler tarafından tercih edilmesine etkilidir. 

Sağlıklı nesiller yetiştirmek için özellikle ailelerinden uzakta yaşamak zorunda kalan öğrencilerin 

temel ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik yeterliliğe sahip olmaları önem taşımaktadır. GMS 

öğrencileri üzerinde yapılan bu araştırmanın sonuçları öğrencilerin bilinçli olmalarına rağmen 

sağlıklı beslenmeyi tercih etmediklerini/edemediklerini göstermektedir.  

Çalışma sonucunda GMS bölümü öğrencilerinin günde üç öğün beslendikleri, en çok 

atladıkları öğünün kahvaltı olduğu ve vakit bulamadıkları için öğün atladıkları belirlenmiştir. En 

fazla kahvaltı öğününün atlandığına ilişkin bulgu Tokgöz vd. (1995), Vançelik vd. (2007) ve 

Özdoğan vd. (2012) tarafından yapılan araştırma sonucu ile örtüşmektedir. Bu durum karşısında 

öğrencilere kahvaltı öğününün öneminin anlatıldığı ve kahvaltı öğününün atlanmasının insan 

sağlığında ne tür olumsuz sonuçlar yaratacağına ilişkin eğitici seminerler düzenlenebilir.  

Araştırma sonucunda kadın ve erkek GMS bölümü öğrencileri arasında genel beslenme 

alışkanlıkları farkı olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu Demirezen ve Çoşansu (2005), Sezek vd. 

(2008) ve Onurlubaş vd. (2015) tarafından yapılan araştırma bulguları ile örtüşmektedir. Buna göre 

kadın öğrenciler, erkek öğrencilere göre beslenmelerine daha fazla dikkat etmektedir. Bu bulgu 

Özdoğan vd. (2012) ve Şanlıer vd. (2009) çalışması ile de örtüşmektedir. Ayrıca kadın öğrencilerin 

BKİ değerleri erkek öğrencilere oranla daha düşüktür. Bu durum kadın öğrencilerin kilo kontrolüne 

erkek öğrencilere oranla daha fazla dikkat ettiğinin bir göstergesidir. Kadın öğrencilere zayıf ama 

sağlıksız bir vücuda sahip olmak yerine sağlıklı bir vücuda sahip olmanın önemi vurgulanmalıdır.  

Çalışma sonucunda GMS bölümü öğrencilerinin barındıkları yerin beslenme 

alışkanlıklarında farklılığa yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır. Ailesiyle beraber konaklayan 
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öğrencilerin beslenme alışkanlıklarına dikkat ettikleri belirlenmiştir. Bu bulgu Papadaki, vd. (2007), 

Ayhan vd. (2012) ve Garipağaoğlu vd. (2012) tarafından yapılan çalışmaların bulgularını 

desteklemektedir. Arkadaşlarıyla beraber evde kalan öğrencilerin ise sağlıksız beslenmeye 

yöneldikleri belirlenmiştir. Bu sonuç barınılan yerin beslenme konusunda önemli olduğuna dikkat 

çekmektedir. Bu durum karşısında öğrenciler evlerine yiyecek-içecek alışverişi yaparken sağlıksız 

gıdalar almak yerine daha sağlıklı gıdalar almaya teşvik edilebilir. Evdeki gıdalar ne kadar sağlıklı 

olursa gençler arasında sağlıklı beslenme alışkanlığı o kadar artar.  

Üniversite öğrencilerinin büyük bir bölümü ailelerinden uzakta eğitim almaktadırlar. Bu 

süreçte de yurtta (özel veya kamu ) veya evde (yalnız veya arkadaşlarıyla) konaklamayı tercih 

etmektedirler. Özellikle kamu yurtlarında konaklayan öğrenciler için üç öğün yemeğin çıkması, 

öğün saatlerinin daha geniş tutulması, her ne kadar uygulanması zor olmasına rağmen yemeklerin 

ücretsiz olması, evde kalan fakat yemek yapamayan öğrencilerin de yurdun yemek hizmetin 

yararlanabilmesi barınmanın neden olduğu sağlıksız beslenmeyi azaltabilir. 

Araştırma sonuçlarına bağlı olarak bazı öneriler getirmek mümkündür. Öncelikle beslenme 

eğitimi konusunda sadece öğrenciler değil tüm toplum bilinçlendirilmelidir. Yeterli ve dengeli 

beslenmenin öneminin anlatıldığı özellikle gençleri hedef alan eğitici videolar düzenlenerek 

okulların internet sitelerinde yayınlanabilir ve gençlerin bu videoları izlemesi sağlanabilir. 

Üniversite gençliğinin sağlıklı beslenmesi hem kendi sağlıkları hem de sağlıklı beslenme bilincinin 

gelecek nesillere aktarılması açısından önem teşkil etmektedir. Üniversite öğrencilerine sağlıklı 

beslenme bilgisi verilmesi, doğru beslenme alışkanlıkları kazanmalarını sağlayacaktır.  

Öğrencilerin düzenli spor yapmaları beslenme alışkanlıkları üzerinde etkilidir (Türkeri vd. 

2020). Spor yapan öğrenciler beslenme durumlarına daha fazla dikkat etmektedirler. Dolayısıyla 

üniversite öğrencilerinin spor yapma alışkanlıklarının olması beraberinde sağlıklı beslenmeyi 

getirecektir. Toplum sağlığı açısından da ailede çocukların sporla tanışmaları ve üniversitelerde de 

spor yapabilecekleri tesislerin bulunması sağlıksız beslenme ile ilgili pek çok sorunu önleyecektir. 

Araştırma sadece dört üniversite ile sınırlı tutulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen 

bulguların genellenebilmesi için daha büyük bir örneklemde gerçekleştirilmesi gerekir. Araştırma 

öğrenciler üzerine olduğu için öğrencileri anket uygulamasına ikna etme konusunda zorluklar 

yaşanmıştır. Bunun nedeni olarak öğrenciler kendilerine sürekli anket uygulanmasından rahatsızlık 

duyduklarını belirtmişlerdir. İlerleyen zamanlarda yapılacak olan akademik çalışmalarda bu durum 

dikkate alınmalıdır. Öğrencilere anket doldurmaları için zaman ve sakin ortam sağlanmalıdır.  
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OTELLER VE YENİ MEDYA: ZİNCİR OTELLERİN INSTAGRAM 

PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ1 

Hicran Özlem ILGIN2 N. Övgü DEMİRAL3 Bilge ÇAVUŞGİL KÖSE4

Özet 

Günümüzde iş dünyasında yeni medyanın kullanımı, işletmelerin yeni medya aracılığıyla 

müşterilerle etkileşime girmesi ve müşterileri ile ilişkiler kurması nedeniyle muazzam bir şekilde 

büyüdüğü bilinmektedir. Yeni medya uygulamaları bir yandan işletmeler için yeni bir dağıtım 

kanalı oluştururken diğer yandan işletmelerin pazarlama araştırmaları için derin bir bilgi kuyusu 

açtığı düşünülmektedir. Ayrıca yeni medya uygulamaları turistlerin tatil kararlarını belirleme şeklini 

de değişimin olması açıktır. Bu bağlamda turizm endüstrisinin lokomotifi olan otel işletmelerinin 

tüketicilerin yeni medyaya yönelik tutumlarını anlamaları ve yeni medya sitelerinde mevcut olan 

bilgilerin derinliğini kullanmanın yollarını bulmalarını gerekliliği bugün araştırımaktadır. Bu 

bilgiler ışığında bu araştırma otel işletmeleri ve yeni medya ilişkisini, Türkiye’de yer alan zincir 

otel işletmelerinin Instagram’da yaptıkları paylaşımlar kapsamında incelemeyi amaçlamaktadır. 

Araştırmada zincir otellerin Instagram’da yaptıkları pazarlama ve tanıtım çalışmaları bir yerli ve 

yabancı zincire ait otel seçilerek karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında, 

Instagram’da yer alan “görsel öğeler”, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. İlgili yazın 

doğrultusunda otellerin pazarlama tanıtım çalışmalarına ilişkin ana tema ve alt temalardan oluşan 

bir kodlama cetveli oluşturulmuştur. Aynı zamanda gönderilere takipçilerin verdiği etkileşim 

rakamları da inceleme kapsamına alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistik 

olarak yüzde ve frekans tablolarından yararlanılmıştır. Araştırma bulguları, her iki otelin de 

Instagram uygulamasını bir pazarlama ve tanıtım aracı olarak kullandığını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Zincir Oteller, Turizm Pazarlaması, Otel İşletmeciliği, 

Instagram 
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HOTELS AND NEW MEDIA: AN ANALYSIS ON INSTAGRAM SHARINGS OF 

CHAIN HOTELS 

Abstract 

Today, the use of new media in the business world is growing tremendously because 

businesses interact and engage with customers through new media. While new media applications 

have created a new distribution channel for businesses, on the other hand, they opened in-depth 

information well for the marketing research of the companies. Besides new media practices have 

also changed the way tourists decide their holiday decisions. In this context, hotel businesses, which 

are the locomotives of the tourism industry, require consumers to understand their attitudes towards 

new media and find ways to use the information available on new media sites. In light of this 

information, this research aims to examine the relationship between hotels and new media through 

the shares of chain hotel businesses on Instagram. In the research, chain hotels' marketing and 

promotion activities on Instagram were selected from one domestic and one foreign chain hotel and 

examined comparatively. Within the study's scope, "visual elements in Instagram" have been 

analyzed by content analysis method. In line with the relevant literature, a coding table consisting of 

the main theme and sub-themes related to the hotels' marketing and promotion practices has been 

created. At the same time, the followers' interaction figures to the posts have also been included. 

Percentage and frequency tables were used as descriptives statistics in analyzing the data. Research 

findings show that both hotels used Instagram as a marketing and promotional tool. 

KeyWords: New Media, Chain Hotels, Tourism Marketing, Hotel Management, Instagram 

JEL Codes: L82, L83, M31. 

GİRİŞ 

İletişim kanallarının çeşitlenmesi ve değişen tüketici profili, yeni medyanın tüketim 

davranışlarına uyum sağlaması gerekliliğini zorunlu olduğu açıktır. Yeni medyanın büyük kitlelere 

ulaşabilme gücü, bu alana işletmelerin pazarlama aracı olarak daha çok tercih edilen bir uygulama 

haline geldiği bilinmektedir. Ayrıca tüketici satın alma yönelimleri hakkında, bilgi arşivlemek ve bu 

doğrultuda pazarlama stratejilerini yönetmek açısından yeni medya, bilgi toplamak, ürün ve 

hizmetlere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmak ve müşteri ilişkileri yönetimi için düşük maliyetli 

etkin olarak kullanılabilecek uygulamaları ifade ettiği açıktır. Bu bağlamda yeni medya 

uygulamaları, birçok kurum ve kişi tarafından artan oranda kullanıldığı bilinmektedir. Aynı 

zamanda yeni medya uygulamalarında kullanıcılarının ürün hakkındaki görüş ve deneyimlerini 

paylaşması, tüketiciler için basit ticari iletişimden daha güvenli olarak algılandığı aşikardır. Yeni 
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medyanın satın alma fikri üzerindeki yönlendirici etkisi, pazarlama aracı olarak çevrimiçi 

platformlara verilen önemi arttığı açıktır.  

Sosyal medya siteleri, tüm dünyada milyonlarca kullanıcının günlük yaşam parçası haline 

gelmiş sanal bir dünya halini almıştır. Bu nedenle, oluşturulan imaj satın alma davranışı üzerinde 

büyük bir etkiye dönüşmektedir. Her sosyal medya platformu pazarlama stratejilerinin önemli bir 

bileşeni olup, bu bileşenin faydalanıcıları sadece ürünler ve markalar değil, şehirler, sanatçılar hatta 

politikacıların da dâhil olduğu geniş bir topluluktur. Bu faydalanıcıların sosyal medya yönetimleri 

kısa sürede, geniş kitleler üzerinde negatif veya pozitif baskı oluşturabilecek güce sahip önemli bir 

araç haline gelmiştir.  

Bugün, pazarlama için artık sadece geleneksel medyaya güvenmek yeterli bulunmamaktadır. 

Aynı zamanda şirketlerin çevrimdışı satış malzemelerini sadece çevrimiçi hale getirmeleri de kabul 

edilmemektedir. Bu durum işletmelerin yeni medyayı müşterileriyle iletişim kurmak için nasıl 

kullanacaklarını araştırmaya yöneltmekte ve tüketicinin bugün bir markaya karşı karar verme 

mekanizmasında sosyal medyanın etkileşim alanının önemli bir rolü olduğu bilinmektedir 

(Ilgın&Konuk, 2020). Kurdukları bu iletişim yoluyla, yeni medyayı yalnızca bir çevrimiçi dağıtım 

kanalı olarak kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda hizmet kurtarma işlemini gerçekleştirmek, 

müşterilerle ilişki geliştirmek ve topluluk içinde marka sadakati oluşturmak için etkili bir araç 

haline getirmelidir (Chan, &Guillet, 2011). Başka bir ifadeyle yeni medyanın zengin kullanım alanı 

sayesinde bu platformda var olan işletmeler yeni pazarlar oluşturabilir, ürün-marka bilinirliğini 

arttırabilir, ürün tanıtımı yapabilir, rakiplerini ve yenilikleri takip edebilir, pazarlama faaliyetlerinde 

verimliliği arttırabilmektedirler.  

Dijital ortamda sunulan ürün ve hizmetlerin artışıyla birlikte günlük aktivitelerimizi sanal 

ortama taşımak daha kolay ulaşılabilir ve pratik gözükmektedir. Hızla büyüyen dijital dünyada, 

dünya nüfusunun %45’i yani 3,5 milyar insana tekabül eden rakam sosyal medya uygulamalarını 

kullanmaktadır. Dünya nüfusu yılda 84 milyon artarken, internet kullanıcıları sayısı 367 milyon 

artış göstermiştir. Aktif sosyal medyada kullanıcı sayısı 288 milyon, mobil sosyal medya kullanıcı 

sayısının ise 297 milyon arttığı görülmektedir. Bu sosyal medya kullanımı artış oranının dünya 

nüfusunun artış oranından beş kat fazla olduğu anlamına gelmektedir (Wearesocial, 2019).  

Yeni medya dünyadaki tüm diğer endüstriler gibi turizm endüstrisini de derinden 

etkilemektedir. Yeni medya araçlarının aracılığıyla, dünyanın farklı yerlerinden gelen insanlar 

arasında bilgi paylaşımı kolaylaşarak artmış bu durum turistlerin tatilleri boyunca yapacakları tüm 

seçimler için aradıkları bilgileri elde etmelerini kolaylaştırmıştır. Bu durum turizm endüstrisi 

içerisinde yer alan tüm öğelerin yeni medyanın önemini fark etmesine ve bu kapsamda proakif bir 

şekilde hareket etmesini de beraberinde getirmiştir. Örneğin, oteller bilgi paylaşmak, hizmet 

hatalarını düzeltmek ve markalarını daha iyi hale getirmek için Facebook, Flickr, Twitter ve 
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YouTube gibi web sitelerindeki müşterileriyle etkileşim kurmaktadır (McCarthy, Stock&Verma, 

2010). Başka bir deyişle yeni medya otel işletmeleri açısından vazgeçilemez bir pazarlama ve 

tanıtım aracı haline gelmiştir.  

Çalışmanın temel amacı,  otel işletmelerinde bir pazarlama aracı olarak yeni medyanın 

rolünü sistematik bir biçimde analiz etmektir. Araştırmanın sorusu ise otellerin yeni medya 

uygulamalarından Instagramı bir pazarlama aracı olarak hangi rolde kullandığının 

değerlendirilmesidir. Söz konusu bu amaç doğrultusunda otel işletmelerinin en yaygın yeni medya 

mecralarından olan Instagram uygulamasında yaptığı paylaşımlar kapsam dâhiline alınmıştır. 

Yapılan ön incelemeler doğrultusunda araştırma evreni olarak Türkiye’de yer alan zincir otel 

işletmeleri belirlenmiş ve araştırma örneklemi olarak aynı destinasyonda hizmet veren bir yabancı 

ve bir yerli otel zincirine ait iki otelin resmi Instagram sayfaları içerik analizine tabi tutulmuştur. 

Araştırma bulgularının otellerin pazarlama aracı olarak Instagram’ı kullanım şekillerini ortaya 

çıkarmaktadır. Ayrıca araştırma sonuçlarının, otel işletmelerinin bir pazarlama aracı olarak yeni 

medya stratejilerini oluşturmalarında değerli bir kaynak olması hedeflenmektedir. 

 

LİTERATÜR 

Yeni Medya  

Sosyal medya, topluluk oluşturmak, sosyal etkileşim yaratmak, iş birliği gerektiren ortak 

projeler üretmek için alanlar ve fırsatlar yaratan Web 2.0 temelli siteler olarak tanımlanmaktadır 

(Bruns ve Bahnisch, 2009). Bu teknoloji, açıklık, paylaşım-iş birliği, daha ucuz ve kolay kullanımlı 

pazarlama aracı oluşumuna şans tanımaktadır (Matloka ve Buhalis, 2010). Sosyal medya 

platformlarının temelini “iletişim” ve “paylaşım” oluşturur (Hatipoğlu, 2009). Katılımcılar 

çevrimiçi platformlarda, fikir ve deneyimlerini doğal ve samimi konuşma ortamında paylaşabilirken 

ortak bir noktada bütünleşme imkânı elde edebilmektedir (Evans, 2008). Hoffman ve Novak 

(1997)’a göre; sosyal medya, insanların sosyalleşme ihtiyaçlarının giderilmesine destek veren 

etkileşimli kitle iletişim aracıdır. İnsanlar kendileri veya işletme hakkındaki kendi içeriklerini de bu 

medya aracılığıyla paylaşmaktadırlar. Bu da insanları içerik tüketicileri olmaktan çıkarıp, içerik 

üreticilerine dönüştürmektedir.  

İlk sosyal medya sitesi 1990’lı yılların sonunda classmate.com ve Sixdegrees.com olarak 

kayıt altına alınmıştır. Siteler, mezunları bir araya getiren, arkadaşlık bağlantılarını sağlayan bir 

nitelik taşımaktadır. Fakat 2002 yılında yeterli ilgi görmedikleri için kapanmıştır (Fellow, 2005). 

Günümüz de ise, yeni medya mecraları katılımcılarının kendilerini tanımlayıcı profil oluşturdukları 

ve diğer üyeler ile iş, arkadaşlık gibi amaçlarla bağlantı kurdukları, oldukça popüler uygulamalar 

haline gelen çevrimiçi ortamlar haline dönüşmüştür. Bu uygulamalar arasında, ses, görüntü ve 

filmleri içeren bloglar, bülten tahtaları, sohbet odaları, e-posta sistemleri, ürün ve hizmetlerin 
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oylandığı web siteleri, forumlar, Twitter gibi mikro bloglar, Facebook gibi sosyal ağ siteleri yer 

almaktadır (Mangold ve Faulds, 2009).  

Türkiye’de ise, sosyal medya uygulamalarının günlük kullanma sıklığının Avrupalı 

kullanıcıların ortalamasından oldukça yüksek olduğunu tespit edilmiştir. Bu uygulamaların saatlik 

kullanım sıklığı incelendiğinde, WhatsApp, Snapchat, Instagram ve Twitter gibi uygulamaları, 18-

24 yaş grubundaki kullanıcıların daha sık kontrol ettiği ve kullanım sıklığının kullanıcıların yaşı 

arttıkça azaldığı görülmektedir. Türkiye’deki kullanıcılar, Instagramı oldukça sık kullanmakta ve bu 

konuda diğer ülkelerdeki kullanıcılara göre öne çıkmaktadır (Deloitte Global Mobil Kullanıcı 

Anketi, 2019). Özetle, bugün yeni medya olarak adlandırılan olgu dünyanın her yerinden 

milyonlarca kullanıcının (insan, işletme vb) fikirler, içerikler, düşünceler, deneyimler, bakış açıları, 

bilgi vb. paylaşarak etkileşim ve iletişim halinde olduğu bir platformu kapsamaktadır.  

Elbette hız ve zaman unsuru olumsuz eleştirilerin yayınlandığı yorumlar, yazılar söz konusu 

olduğunda firma bu durum bir dezavantaja dönüşebilmektedir. Bu noktada sosyal medyanın hızı 

zaman zaman firmaları zor duruma da düşürebilmektedir. Bu noktada pazarlama ve halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının her türlü senaryoya hazır olması gerekliliği de önemsenmelidir (Ilgın ve Konuk, 

2020). 

Otellerde Pazarlama Aracı Olarak Yeni Medya ve “Instagram” 

Pazarlamanın tutundurma faaliyetleri çerçevesinde en önemli konularından birisi 

potansiyel/mevcut müşterileri ile yer ve zaman kısıttı olmadan iletişim kurabilmek ve bilinirliklerini 

arttırmaktır (Barutçu, 2011). Sosyal medya, bu noktada marka veya hizmetin pazarlama ile yaratılan 

beklentileri üzerinde oldukça etkili olmaktadır (Evans, 2008). Ayrıca ölçülebilirlik pazarlama 

stratejileri geliştirmek açısından büyük önem arz etmektedir. Hedef kitleyle ilgili verilerin sayısal 

olarak alınabildiği sosyal medya ortamında, bu çıktılar sayesinde reklâm, pazarlama faaliyetleri ile 

ilgili birçok yöntem gerçekleştirmek mümkün hale gelmektedir.  

Markaların tanıtımı üzerine yapılan çalışmalar pazarlama, halkla ilişkiler ve işletmenin 

faaliyet alanı içinde yer almaktadır. Bu nedenle artan rekabet koşulları çerçevesinde kurumlar 

yaratıcı stratejiler kullanarak markalar tüketici zihninde oluşan kurum imajlarını güçlendirebilmek 

için stratejik kararlar vermektedir (Ilgın ve Konuk, 2020). Sosyo-kültürel açıdan farklı kitlelere 

sahip olan turizm sektörü ise, sosyal fayda, başarı ve kârlılığını sürdürebilmek için, medya 

alanındaki gelişmeleri, kendi pazarlama faaliyetlerinde lehine çevirmek durumundadır. Bu noktada 

sosyal medyanın, turizm faaliyetleri içinde önemli bir yere sahip olan konaklama sektörü özelinde 

etkin kullanımının sağlanması gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır (Yavuz & Haseki, 2012). Zengin 

veri paylaşımı olanağı sayesinde turizm işletmeleri dinamik ve etkileşimli web siteleri kurmakta, 

bunun ötesinde birçok turizm işletmesi etkileşime girdiği diğer turizm işletmeleriyle olan 

ilişkilerinde de interneti kullanmaktadırlar (Sarı & Kozak, 2005).  
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Oteller, ürün ve hizmet tanıtımı, turistlerle etkileşimde bulunma, memnuniyet ve şikâyetlerin 

geri bildirimlerini alma, tanıtma, özel teklifler, etkinlik duyuruları gibi amaçlarla ek bir donanıma 

ya da yazılıma gerek duymadan yeni medya aracılığı ile hedef kitlesine ulaşabilmektedirler. 

İşletmelerin müşterilerini sanal topluluğa dahil etmeleri verimlilik ve sadakati teşvik etmek için 

ideal bir rol oynamaktadır (Kasavana vd., 2010).  

Otel işletmeleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir sosyal medya yönetimi, söylenti 

pazarlaması dönüşümü haline gelecektir. Öyle ki Bizirgianni ve Dionysopoulou (2013), çalışma 

verilerinin sonuçları neticesinde genç turistlerin sosyal medya üzerinden fotoğraf, video, deneyim 

paylaşımı amacıyla bilgi edindikleri ve bu bilgileri seyahat kararı verirken kullandıklarını 

belirttikleri saptanmıştır. Bu uygulamalar yüksek bütçelere sahip olmayan küçük işletmeler için de 

rekabet ve ürün-hizmet tanıtımı açısından bir fırsat yaratmaktadır (Qualman, 2010). Ayrıca sosyal 

ağ platformları, müşteri ürün-hizmet yorumları, müşterinin tesisten çekerek paylaştığı resimler gibi 

etkileşim yöntemleri aracılığı ile otel işletmesini müşteri memnuniyetini sağlama açısından özenli 

davranmaya sevk etmektedir. Ancak sosyal medyanın elinde tuttuğu bu güç onu aynı zamanda iki 

ucu keskin bir bıçak haline getirmektedir. Kullanılan sosyal medya araçlarının örgüt için 

sürdürülebilir olması ve yapılan uygulamaların örgüte zarar verecek bir hale dönüşmemesi için 

işletme yöneticisi ve profesyonellerin sosyal medyayı dikkatli kullanmaları gerekmektedir (Şengöz 

ve Eroğlu, 2014).  

Instagram uygulamasının sosyal medyada popüler olmasının en önemli etkeni, insanların 

yaşamlarını, fotoğraf ve video aracılığıyla eğlenceli ve anlık bir şekilde paylaşabilmeleridir. Ayrıca 

diğer sosyal medya uygulamalarına (Facebook ve Twitter) içerik gönderip paylaşım yapabilme 

özelliği de oldukça popüler olarak kullanılmasında etkilidir 

(http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/instagrama-ilgili-cok-carpici-rakamlar-30009341). 

Günümüzde turistik ürünün pazarlanması konusunda en fazla kullanılan yeni medya 

uygulamaları arasında yer alan Instagram, 2010 yılının ekim ayında ücretsiz fotoğraf filtreleme ve 

paylaşma uygulaması olarak kullanıma sunulmuştur. Aradan geçen 10 yıllık süreçte her ay bir 

milyar kişinin kullandığı bir uygulama haline gelmiştir. Bugün 200 milyon Instagram kullanıcısının 

günde en az bir işletmenin profilini ziyaret etmektedir. Sadece Amerika Birleşik Devletlerinde yer 

alan işletmelerin %75’i Instagram kullanmaktadır (Hootsuite, 2020). 

 

YÖNTEM 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, amacı 

bakımından betimsel araştırma türündedir. Araştırmanın temel amacı Türkiye’deki otel işletmeleri 

açısından yeni medyanın bir pazarlama aracı olarak rolünün incelenmesidir. Bu kapsamda öncelikle 

çeşitli yeni medya uygulamaları arasından hem bireysel hem de işletmelere ait kullanıcı oranı 
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bakımından en yaygın uygulama olması nedeniyle Instagram uygulaması seçilmiştir. Daha sonra 

Türkiye’de yer alan çok çeşitli sınıflandırmadaki otel işletmeleri sıralanmıştır. Bu noktada kurumsal 

bir bakış açısı ortaya koyabilmek amacıyla araştırma evreni olarak Türkiye’ye de yer alan zincir 

otel işletmeleri ele alınmıştır.  

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) 2019 yılı Haziran ayında yayınladığı Zincir Otel 

Araştırması’na göre Türkiye’de 57 farklı zincire ait toplam 628 otel işletmesi bulunmaktadır. 

Araştırmada yer alan listede yapılan ön inceleme doğrultusunda bazı otel zincirlerinin tek bir 

uluslararası profili sayfası kullandıkları görülmüştür. Bu kapsamda araştırma örneklemi, en büyük 

yabancı ve yerli zincir otel işletmesinin aynı destinasyonda faaliyet gösteren birer oteline ait resmi 

profil sayfaları olarak belirlenmiştir. TÜROB’un araştırmasına göre 57 farklı zincir arasından 

WyndhamHotels zinciri 76 otel ile Türkiye faaliyet gösteren en büyük yabancı zincir, Rixos otel 

grubu 23 otel ile en büyük yerli zincir konumunda bulunmaktadır. Ayrıca araştırmada, 

WyndhamHotels grubunun en fazla tesis sayısına sahip oteli Ramada zinciri olarak yer almaktadır.  

Benzer biçimde hem yerli hem de yabancı iki zincir grubunun yatak kapasitesi açısından en büyük 

otelleri Antalya destinasyonunda yer almaktadır.  

Araştırmada analiz için RixosSungate ve Ramada Lara Resort otellerinin resmi Instagram 

sayfaları incelenmiştir. Otellerin 01 Ocak-31 Mart arası ve 01 Ekim-31 Aralık 2019 tarihleri 

arasında paylaştıkları gönderiler tek bir kodlayıcı tarafından analiz edilmiştir. Bu noktada tek bir 

kodlayıcı olması nedeniyle analiz süresi Instagram’ın interaktif bir ortam olması ve veri kayıt işlemi 

sırasında değişikliklerin oluşabileceği göz önüne alınarak aynı gün içinde gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma kapsamında, seçilen zincir otellerin resmi Instagram sayfaları “görsel öğeler” 

kullanılarak, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. İçerik analizi çok biçimli ve çok işlevli bir 

görünüm taşıyan teknikler bütünü, araştırmacının öznel yaratıcılıklarına da izin veren bir yapıya 

sahip olmaktadır (Bilgin, 2006). Araştırmada Instagram’ın görsel niteliğinden Aziz’in (2014) 

belirttiği gibi “yazılı ya da görüntülü materyalin dizgeli analizi” noktasında yararlanılmıştır. İlgili 

alan yazını taraması doğrultusunda oluşturulan ana tema alt temalar aşağıda sıralanmaktadır:  

Ürün/Hizmet Tanıtım Kategorisi: Otellin belli hizmetlerini tanıtımına yönelik paylaştığı 

gönderilerdir. Örneğin; spa uygulamaları, restoran menüleri, odaların görselleri bu kategoride 

sıralanabilir. 

Özel Günler: Milli, Dini bayramlar, diğer kutlama günleri ve haftalarına yönelik paylaşılan 

gönderiler bu kategoride yer almaktadır. Örneğin; 10 Kasım Atatürk’ü Anma, Dünya Engelliler 

Günü, Nevruz Kutlaması bu kategoride belirtilebilir. 

Kurum Haberleri: Kurumun yaptığı yatırımlar, iş birlikleri gibi haberleri içeren gönderiler 

bu kategoride yer almaktadır. Örneğin; kurumun diğer bir kurum ile yaptığı Barter anlaşmasına 

ilişkin gönderi haberi paylaşması bu kategoride belirtilebilir. 
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Etkinlik Duyuru/Haberleri: Otelin içinde gerçekleşecek olağan etkinliklerin duyurularına 

yönelik paylaşımlar ve etkinlik tamamlandıktan sonra haber niteliği taşıyan gönderiler bu kategoriyi 

oluşturmaktadır. Örneğin; otelde gerçekleşecek olan konser etkinliğinin önceden duyurulması ve 

konser tamamlandıktan sonra haber olarak paylaşılması bu kategoride sayılabilir. 

Sosyal Sorumluluk: Otelin yaptığı toplumsal sorumluluk faaliyetlerini içeren gönderiler bu 

kategoride kayıt altına alınacaktır. Örneğin; otel mutfaklarından elde edilen artık yiyeceklerin 

hayvan barınaklarına gönderilmesi bu kategoride sayılabilir. 

Diğer: Yukarıda belirtilen kategorilere girmeyen gönderiler bu kategorilerde ele alınacak ve 

analiz sonunda detaylandırılacaktır. 

 

BULGULAR 

Araştırmanın ilk örneklemi olan Rixos Sungate Resmi Instagram sayfasının, hesap künyesi 

aşağıdaki gibidir. 03.02.2019 tarihinde kaydedilen veriye göre hesabın 110 bin takipçisi vardır. 

Hesap, 33 farklı hesabı takip etmektedir. Bu hesaptaki toplamgönderi sayısı 2.386 paylaşımdır. 

Hesap profil fotoğrafı olarak RixosSungate logosunu kullanmaktadır. Hesap açıklamasında 

“Avrupa, Asya, Africa ve Orta Doğu’daki Rixos Otellerini Keşfet, #rixosmoments etiketi ile 

Rixos’taki unutulmaz tecrübelerini öne çıkma şansı için paylaş”  ifadeleribulunmaktadır. Hesap 

künyesinde aynı zamanda rixos.com web sitesi adresine de yer verilmiştir. 

 

 
Şekil 1: Rixos Sungate Resmi Instagram Sayfası Künyesi 

 

Rixos Sungate  resmi Instagram hesabından 01 Ocak-31 Mart arası ve 01 Ekim-31 Aralık 

2019 arasından paylaşılan gönderilerin frekans ve yüzde tablosu aşağıdaki gibidir. Buna göre 

RixosSungate resmi Instagram sayfasından belirtilen tarihler arasında toplam olarak 85 gönderi 

paylaşıldığı kayıt altına alınmıştır.  
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Tablo 1: Rixos Sungate Resmi Instagram Sayfası Analiz Tablosu 

Kategori Frekans Yüzde 

Ürün/HizmetTanıtımı 44 %51,46 

Özel Günler 2 %2,35 

Kurum Haberleri 3 %3,53 

EtkinlikDuyuru/Haberleri 16 %18,82 

Sosyal Sorumluluk 0 %0 

Diğer 20 %23,53 

TOPLAM 85 100 

01.04.19-30.09.19 arası 159  

 

Tüm gönderiler arasındaki en yoğun paylaşım 44 frekans ile (%51,46) ürün ve hizmet 

tanıtımı kategorisidir. Sırasıyla; 16 frekans ile (%18,82) etkinlik duyuru ve haberleri, 3 frekans ile 

(%3,5) kurum haberleri ve son olarak 2 frekans ile (%2,35) özel günler kategorisi takip etmektedir. 

RixosSungateInstagram hesabında sosyal sorumluluk içerikli hiçbir gönderi kayıt altına 

alınmamıştır. Diğer kategorisi 20 frekans ile (%23,53) tüm gönderiler içinde ikinci sırada yer 

almaktadır. 

Otelin  yüksek sezonunu kapsayan 1 Nisan- 30 Eylül 2019 tarihleri arasında ise toplam 159 

gönderi paylaştığı tespit edilmiştir. Bu rakam otelin kurumsal Instagram sayfasından düşük sezon 

ile yüksek sezon arasında neredeyse iki katı fazla paylaşım yaptığını göstermektedir. 

 

Tablo 2: Rixos Sungate Resmi Instagram Sayfası Gönderi Etkileşim Analiz Tablosu 

Kategori Frekans            Beğeni Sayısı     Etkileşim Oranı 

Ürün/Hizmet Tanıtımı 44 48.491 1.102,07 

Özel Günler 2 32 16 

Kurum Haberleri 3 1.290 430 

Etkinlik Duyuru/Haberleri 16 9.893 618,31 

Sosyal Sorumluluk 0 0 0 

Diğer 20 40.073 2.003,65 

TOPLAM 85 101.299 - 

 

Takipçilerin paylaşılan gönderilere ilişkin etkileşimlerini ortaya koymak amacıyla 

kaydedilen beğeni rakamları yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre ürün hizmet tanıtımı 

kategorisinde yer alan 44 gönderiye toplam olarak 18.491 beğeni kaydedilmiştir. Özel günler 
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kategorisinde yer alan 2 gönderiye toplam olarak 32 beğeni, kurum haberleri kategorisinde yer alan 

3 gönderiye toplam olarak 1.290 beğeni, etkinlik duyuru/haberleri kategorisinde yer alan 16 

gönderiye toplam olarak 9.893 beğeni kayıt altına alınmıştır. Bu verilere göre ürün/hizmet tanıtımı 

kategorisinde 1.102,07, özel günler kategorisinde 16, kurum haberleri kategorisinde 430, etkinlik 

duyuru/haberleri kategorisinde 618,31, diğer kategorisinde 2.003,65 etkileşim ornaına ulaştığı kayıt 

altına alınmıştır. Bu verilere göre Ramada Resort Lara takipçilerinin diğer kategorisinde yer alan 

#rixosmoments etiketi ile paylaştıkları gönderilerin paylaşımlarına takipçilerin yüksek oranda 

etkileşim verdiği tespit edilmişitir. Rixos Sungate Resmi Instagram sayfasında ikinci sırada 

ürün/hizmet tanıtımı gönderileri takipçiler tarafından etkileşimde olduğu kaydedilmiştir. 

Rixos Sungate Resmi Instagram sayfası künyesinde bulunan #rixosmoments etiketi ile 

takipçilerin tatil fotoğraflarını paylaşmalarına ilişkin bilgi takipçiler tarafında değerlendirildiği 

görülmektedir. Bu bağlamda hesaptan %23,53 oranında paylaşılan bu gönderilerin takipçilerin 

etiketi kullarak yaptıkları paylaşımlar olduğu tespit edilmektedir. Aynı zamanda paylaşılan bu 

gönderiler takipçiler tarafından en fazla etkileşim alan kategori olarak Rixos Sungate Resmi 

Instagram sayfasının analizinde belirlenmektedir. Bu noktada takipçilerin kendilerinden gelenlere 

ilişkin daha duyarlı/farkında olduğu söylenebilir.  

Araştırmanın diğer örneklemi olan Ramada Resort Lara otelinin Resmi Instagram sayfasının 

hesap künyesi aşağıda yer almaktadır. 03.02.2019 tarihinde kayıt altına alınan veriye göre hesabın 

9.855 takipçisi vardır. Hesap 6.363 farklı hesabı takip etmektedir. Toplam gönderi sayısı ise 605 

paylaşımdır. Hesap profil fotoğrafı olarak Ramada Resort Lara logosunu kullanmaktadır. Künye 

açıklamasında “Ramada Antalya’ya hoşgeldiniz.  #ramadaresortlara etiketi ile Ramada Resort Lara 

fotoğraflarınızı paylaşın”  ifadeleribulunmaktadır. Aynı zamanda hesabın künye kısmında otelin 

web sitesinin adresi de yer almaktadır. 

 

 
Şekil 2: Ramada Resort Lara Resmi Instagram Sayfası Künyesi 

 

Ramada Resort Lara Resmi Instagram hesabından 01 Ocak-31 Mart arası ve 01 Ekim-31 

Aralık 2019 arasından paylaşılan gönderilerin frekans ve yüzde tablosu aşağıdaki gibidir. Buna göre 

Ramada Resort Lara Resmi Instagram sayfasından belirtilen tarihler arasında toplam olarak 77 

gönderi paylaşıldığı kayıt altına alınmıştır. 
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Tablo 3: Ramada Resort Lara Resmi Instagram Sayfası Analiz Tablosu 

Kategori Frekans Yüzde 

Ürün/HizmetTanıtımı 60 %77,92 

Özel Günler 15 %19,48 

Kurum Haberleri 1 %1,30 

Etkinlik Duyuru/Haberleri 1 %1,30 

Sosyal Sorumluluk 0 %0 

Diğer 0 %0 

TOPLAM 77 %100 

01.04.19-30.09.19 arası 92  

 

Tüm gönderiler arasındaki en yoğun paylaşım 60 frekans ile (%77,92) ürün ve hizmet 

tanıtımı kategorisindedir. Daha sonra 15 frekansile (%19,48) özel günler kategorisi yer alırken, 1 

frekans (%1,30) kurum haberleri için 1frekans da (%1,30) etkinlik duyuru ve haberleri kapsamında 

kayıt altına alınmıştır. Ramada Resort Lara Resmi Instagram hesabında Rixos Sungate hesabında 

olduğu gibi sosyal sorumluluk içerikli hiçbir gönderi kayıt altına alınmamıştır. 

Otelin yüksek sezonunu kapsayan 1 Nisan-30 Eylül 2019 tarihleri arasında ise toplam 92 

gönderi paylaştığı tespit edilmiştir. Bu rakam otelin kurumsal Instagram sayfasında düşük sezon ile 

yüksek sezon arasında paylaşım açısından önemli bir fark bulunmadığını göstermektedir. 

 

Tablo 4: Ramada Resort Lara Resmi Instagram Sayfası Gönderi Etkileşim 

AnalizTablosu 

Kategori Frekans Beğeni Sayısı Etkileşim Oranı 

Ürün/Hizmet Tanıtımı 60 8381 139,683 

Özel Günler 15 1099 73.27 

Kurum Haberleri 1 117 117 

Etkinlik Duyuru/Haberleri 1 93 93 

Sosyal Sorumluluk 0 0 0 

Diğer 0 0 0 

TOPLAM 77 9788 127,12 

 

Takipçilerin paylaşılan gönderilere ilişkin etkileşimlerini ortaya koymak amacıyla 

kaydedilen beğeni rakamları yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre ürün hizmet tanıtımı 

kategorisinde yer alan 60 gönderiye toplam olarak 8.381 beğeni kaydedilmiştir. Özel günler 
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kategorisinde yer alan 15 gönderiye toplam olarak 1.099 beğeni, kurum haberleri kategorisinde yer 

alan 1 gönderiye toplam olarak 117 beğeni, etkinlik duyuru/haberleri kategorisinde yer alan 1 

gönderiye toplam olarak 93 beğeni kayıt altına alınmıştır. Bu verilere göre RamadaResort Lara 

takipçilerinin ürün/hizmet tanıtımlarına yüksek oranda etkileşim verdiği ikinci sırada kurum 

haberlerinin takipçiler tarafından etkileşimde olduğu kaydedilmiştir. Kurum haberleri ile etkinlik 

duyuru haberleri kapsamında sadece birer gönderinin bulunması gönderi etkileşimleri kapsamında 

verilerin analiz edilmesi kapsamında bir handikap yaratmaktadır.  

 

SONUÇ 

Türkiyedeki zincir otellerin Instgram’da yaptıkları pazarlama ve tanıtım çalışmalarının 

incelendiği bu araştırma söz konusu bu otel işletmelerinin yeni medya kullanımlarını kurumsal bir 

bakış açısıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 57 farklı zincire ait toplam 628 

otel yatak kapasiteleri, sermaye şekilleri, hangi destinasyonlarda yer aldığı benzeri araştırma 

kriterleri kapsamında incelenmiş ve araştırmada bir yerli ve bir de yabancı zincire ait otel işletmesi 

seçilerek karşılaştırmalı olarak incelenmesine karar verilmiştir. 

Yapılan ön incelemenin ardından yabancı zincir olarak WyndhamHotels grubunun en fazla 

tesis sayısına sahip oteli Ramada zinciri, yerli zincir olarak daRixos grubuna ait birer otel 

belirlenmiştir. Bu otelllerin her ikiside Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan 

Antalya yer almakta ve hizmet yöntemleri bakımından eş değer niteliktedir. Araştırmada analiz için 

Rixos Sungate ve Ramada Lara Resort otellerinin resmi Instagram sayfaları incelenmiştir.  

Araştırma kapsamında seçilen oteller yer aldığı destinasyon bakımından deniz-kum-güneş 

turizmi anlayışıyla hizmet sunan ve bu nedenle yıl içerisinde misafir sayısı bakımından sezon farkı 

yaşayan otellerdir. Bu bilgi ışığında araştırma kapsamına dahil edilen otellerin pazarlama 

çabalarında Instagram kullanımları özellikle düşük sezon olarak ifade edilen ilk bahar ve sonbahar 

dönemleri açısından incelenmiştir. Bu tarihlerin seçilmesinin başlıca nedeni turistlerin tatil 

kararlarını verme sürecinde yer alan bu ölü dönemi, otellerin ne kadar etkin değerlendirebildiğinin 

ortaya çıkarılmasıdır. Bu kapsamda yapılan inceleme Rixos Sungate Instagram hesabının, otelin 

yüksek sezonunu kapsayan 1 Nisan- 30 Eylül 2019 tarihleri arasında düşük sezona oranla çok fazla 

paylaşım yaptığını diğer yandan Ramada Lara Resort resmi Instagram hesabının paylaşımlarında 

sezon farkı gözetmediğini ortaya çıkarmaktadır.  

Araştırma dahilinde incelenen her iki otelin kurumsal Instagram hesabında diğer kategorilere 

oranla özellikle ürün/hizmet kategorisinde paylaşım yapıldığı ortaya çıkmıştır. Bu noktada bir 

pazarlama ve tanıtım aracı olarak Instagramın her iki zincir otelin ürün ve hizmetlerinin tanıtımında 

temel bir rol oynadığı söylenebilir. Bu noktada odaların, restoran ve havuzların yanı sıra denizin 

görsellerinin paylaşıldığı içerikler takipçilerin dikkatini çekmeye yönelik gönderiler olduğunu 
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söylemek yerinde olacaktır. Otel ve hizmetlerinin tanıtımları yapılırken bir pazarlama aracı olarak 

uygulamanın değerlendirildiğini görülmektedir. 

Rixos Sungate Instagram hesabından özel gün kutlamalarına ilişkin paylaşım sayısının düşük 

olması dikkat çekicidir. Analiz edilen tarihler arasında Nevruz kutlaması ve 29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramı kutlaması kayıt altına alınmıştır. Bu noktada özel gün kutlamalarına ilişkin Instagram 

üzerinde kurumsal bir kültür geliştirilmediğini söylemek yerinde olacaktır. Bu durumun Rixos 

Sungate’in hedef kitlesi ile ilişkilendirilebileceği düşünülmektedir. Bu nokta ayrı bir çalışmanın 

konusu olarak değerledirilebilir. Diğer yandan etkinliklerinin duyurularını aylar öncesinden 

yapmakta aynı zamanda yapılan etkinlikleri görsel haber olarak yine Instagram hesabı üzerinden 

paylaşmaktadır. Bu bağlamda Instagram hesabını etkinlik duyuruları ve haberleri noktasında etkin 

kullandığı söylenebilir. Kurumsal iletişim çalışmaları noktasında yapılan her etkinliğin öncesinde 

ve sonrasında hedef kitleye bilgi aktarılması önemli bir gerekliliktir. Bu noktada Rixos Sungate 

Instargram hesabının etkin olarak kullanıldığı belirtilmelidir. Rixos Sungate resmi Instagram sayfası 

üzerinde yapılan analizde ulaşılan bir diğer sonuç hesabın diğer kategorisinde hesabın 

takipçilerinden gelen gönderileri Çarşamba günleri paylaştığı kayıt altına alınmıştır. Bu kategoride 

paylaşılan gönderiler #rixosmoments etiketi ile takipçiler tarafından paylaşılan gönderilerdir. Bu 

gönderilerin amacı takipçilerden daha yüksek oranda etkileşim almaktır. Bu noktada takipçilerin bu 

gönderilere daha fazla yorum yapması ve beğeni bırakması beklenmektedir. Yapılan analiz 

sonuçları takipçilerin özellikle bu etiket ile paylaşılan gönderilere karşı daha duyarlı olduğu beğeni 

ve yorum rakamları noktasında kayıt altına alınmıştır. 

Ramada Resort Lara Resmi Instagram hesabından paylaşılan gönderilerin büyük 

çoğunluğunun ürün ve hizmet tanıtım kategorisinde paylaşılması hesabın özellikle pazarlama ve 

tanıtım amaçlı olarak kullanıldığını söylemek için yeterli olacağı düşünülmektedir. Paylaşılan 

gönderilerde otelin tesislerinin farklı yönleri öne çıkarılarak gönderiler paylaşılmıştır. Bu 

paylaşımlar otelin odaları, havuzları, restoranları gibi bir çok noktadan içerikler ile paylaşılmış ve 

takipçilerin bu gönderilere etkileşim gösterdiği beğeni ve yorum rakamları değerlendirilerek ortaya 

konmuştur. Diğer yandan Rixos Sungate Instagram hesabından farklı olarak özel günler 

kategorisinde Ramada Lara Resort resmi Instagram sayfasından özel gün kutlamalarının milli 

bayramların yanı sıra diğer özel günleri de kapsadığı kayıt altına alınmıştır. Bu bağlamda 

RamadaResort Lara hesabından Engelliler Günü, Dünya Çocuk Hakları Günü, Hayvan Haklarını 

Koruma Günü gibi özel günlerde de paylaşımların yapıldığını belirtmek yerinde olacaktır. 

Araştırma kapsamında elde edilen veriler incelendiğinde ortaya çıkan en önemli bulgunun 

her iki otelin de sosyal sorumluluk kapsamında bir paylaşımda bulunmamasının tespitidir. Bu 

noktada kurumsal bir iletişim alanı olarak kullanılan Instagram uygulamasında firmaların sosyal 

sorumluluk alanına ilişkin paylaşım yapmayı tercih etmemeleri ayrı bir araştırma konusu olarak ele 
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alınabilir. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin geniş alanlarından biri olan etkinlik duyuru ve 

haberlerinin yapılması noktasında Rixos Sungate Otelin özellikle ileri tarihli konser gibi etkinlikleri 

duyuru gönderisi halinde paylaştığını belirtmek yerinde olacaktır. Diğer yandan yapılan 

etkinliklerin ardından görsel haber nitelikli gönderilerin de paylaşıldığı analiz çerçevesinde 

belirlenmiştir. Bu bağlamda Rixos Sungate Instagram hesabının bir kurumsal iletişim aracı olarak 

değerlendirildiğini söylemek yerinde olacaktır. Yapılan çalışmalarda sürekliliğin sağlanması ve 

etkinlik öncesi ve sonrasında içerik olarak paylaşılması bu etkinliğin bir göstergesi olarak 

değerlendirilebilir. 

Özel günler kategorisinde ise Rixos Sungate otel sadece 2 gönderi paylaşırken aynı takvim 

çerçevesinde Ramada Lara Resort’un 15 gönderi paylaştığı kayıt altına alınmıştır. Bu noktada 

Ramada Lara Resort’un Türkiye için milli bayramları ve diğer özel günleri kutlama gönderisi olarak 

paylaştığı belirlenmiştir. Diğer yandan daha önce belirtiği gibi Rixos Sungate Nevruz Bayramı 

kutlaması dışında diğer bayramlarda paylaşım yapmamıştır.  Elde edilen bu veriler belirlenen bu iki 

zincir otelin şubelerinin kendi hedef pazarlarına uygun olarak paylaştıkları gönderilerinin özellikle 

ürün/hizmet tanıtım amacıyla paylaşıldığıdır. Diğer yandan Rixos Sungate’in takipçiyi daha aktif 

hale getirebilmek amacıyla kullandığı etiketin hesaptaki etkileşimi artırdığı söylenebilir. Diğer 

yandan takipçilerin etkinlik haber ve duyurularını takip ettiği de kayıt altındadır.  

Yavuz ve Haseki’nin (2012) belirttiği gibi konaklama sektöründe yeni medya 

uygulamalarının kullanımını artırmak önemlidir. Bizirgianni ve Dionysopoulou’nun (2013) 

çalışmasında olduğu gibi müşterilerin otellerin Instagram sayfaları üzerinde belirli etiketlerle 

içerikler paylaşması ve etkileşiminin önemi bu çalışmada da görülmektedir. Çalışmada 

#rixosmoments ve #ramadaresortlara etiketleri üzerinden takipçilerin etkileşim gösterdiği araştırma 

bulgularında da değerlendirilmiştir.  

Sonuç olarak, bu çalışma araştırma kapsamında incelenen bu zincir otel şubelerinin 

Instagram uygulamasını düşük sezonda da aktif olarak kullandığı ortaya koymaktadır. Bu sonuç 

zincir otellerin pazarlama ve tanıtım aracı olarak yeni medyanın temel öğelerinden olan Instagram 

uygulamasına önem verdiklerini göstermektedir. Araştırmanın interaktif bir ortamda yapılıyor 

olması araştırma sınırlılığı olarak kaydedilmiştir. Bu noktada yapılacak olan analizlerin kısıt sürede 

değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Gelecek çalışmalarda, araştırma kapsamına daha fazla zincir 

otel işletmesi dahil edilmesi, incelenecek hesapların yaptığı paylaşımların içeriklerinin tüm sezonlar 

kapsamında değerlendirilmesi veya farklı sosyal medya kanallarında gerçekleştirilen pazarlama ve 

tanıtım çabalarının ele alınması oteller ve yeni medya ilişkisinin irdelenmesine katkı sağlayacak 

olup daha kapsamlı çalışmaların gerçekleştirilmesine faydalı olacaktır. 
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TURİSTLERİN REKREASYON FAYDA DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK 

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Abdulmenaf KORKUTATA1    Ramazan ÖZAVCİ 2 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde hizmet veren Noa Gym sağlıklı yaşam 

merkezini tercih eden turistlerin rekreatif faaliyetlerden fayda beklentilerinin bazı demografik 

özellikler açısından incelenmesidir. Çalışmaya 01 Kasım – 30 Aralık 2018 tarihleri arasında Noa 

Gym sağlıklı yaşam merkezine gelen 107 turist gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama aracı olarak 

Ho (2008) tarafından geliştirilen Rekreasyon Fayda Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 25 ifadeden ve 3 

alt boyuttan (fiziksel fayda, psikolojik fayda ve sosyal fayda) oluşmaktadır. Katılımcılara ölçeğin 

orijinal uyarlaması olan İngilizce form uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında analiz 

edilmiştir. Analiz sonucunda; katılımcıların yaş, cinsiyet, ülke, meslek, eğitim seviyesi, Noa Gym’i 

tercih etme gibi gözlemlenen değişkenler ile rekreasyon fayda düzeyleri arasında anlamlı farklılığa 

rastlanmamıştır. Buna karşın; psikolojik alt boyut ile turistlerin İstanbul’a gelme nedenleri arasında 

anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p:0,031). Tespit edilen farkın hangi grupta yer aldığını bulmak 

üzere post hoc testlerinden Tamhane T2 uygulanmıştır. Turistik amaç ile iş amacı arasında 

(p:0,023) anlamlı fark olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak turistlerin rekreatif faaliyetlerden fayda 

düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. İstanbul’a geliş amaçları dikkate alındığında ise, turistik 

amaçla seyahat edenlerin rekreasyondan fayda sağlama düzeyleri, iş ve diğer nedenlere oranla daha 

fazla olduğu sonucuna varılmıştır.  
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INVESTIGATION THE LEVEL OF RECREATION BENEFITS OF TOURISTS 

ACCORDING TO DEMOGRAPHIC VARIABLES 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the expectations from the recreational activities 

according to some demographic features of tourists who prefer Noa Gym which is located in 

Beyoğlu, İstanbul. Totaly 107 tourists who were visit the Noa Gym wellness center between 01 

November -30 December 2018, participated in to the study as a voluntary. Recreation Benefit Scale 

is developed by Ho (2008) which has been used as data collection tool. The scale consists 25 item 

and 3 sub-dimensions (physical benefit, psychological benefit and social benefit). Participants 

answered the original English form. As analysis SPSS is used. As result of the analysis it is 

measured that no significant difference has been found between the observed variables such as age, 

gender, country, occupation, education level, reasons of the prefence of Noa Gym and recreation 

benefit levels. However; they was a significant difference between the psychological sub-dimension 

and the reasons of tourists coming to Istanbul (p: 0,031). Tamhane T2 was applied to the post hoc 

tests in order to find out which group was different. It was observed that there was a difference 

(p:0,023) between the tourist purpose and the business purpose. As a result, it has been found that 

the tourists' benefit levels from recreational activities were high. Therefore, according to reason of 

tourists coming to Istanbul, it was concluded that those who travel for touristic purposes are highest 

level of benefit from recreation than work and other reasons. 

 

Key words: Tourist, Recreation benefits, Wellness center, Fitness. 

JEL Codes: L83, L83 

 

 

GİRİŞ  

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonu konumunda olan ve gelecek yıllarda da ülke 

turizmi içerisindeki bu konumunu daha da güçlendirmesi beklenen İstanbul şehri (Üner ve ark., 

2006:189), tarih boyunca, dünyada önemli yerlere sahip devletlere başkentlik yapmış veya bu 

devletlerin önemli bir şehri olmuştur (Önay ve Çetin, 2012:90). Kentlerin gelişmişliği turistleri 

çeken bir unsurken, turizm hareketlerinin artması da bir kentin gelişimini olumlu yönde 

etkilemektedir (İçellioğlu, 2014: 37). 

Turizm endüstrisi turistlerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik turistik ürünlerin 

geliştirilebilmesine imkân sağlar (Harman ve ark., 2013:270; Bansal ve Eiselt, 2004: 388). Nitekim 
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Demirel ve ark., (2017:48) çalışmalarında turizm ve spor gibi kavramların içinde yer aldığı 

rekreasyonel değerlerin birbirleriyle ilişkili olduğunu ifade etmişlerdir. Bunun yanında farklı 

motivasyonlara sahip turist gruplarının, turizm işletmelerinde arayacakları niteliklerin ve 

işletmelerden beklentilerinin de farklı olabileceğini belirtmektedir (Harman ve ark., 2013:270; 

Çakıcı, 2000: 161). Bu nedenle konaklama işletmeleri turistlerin yapmış oldukları gezilerden, 

alışverişlerden ve tattıkları farklı mutfak kültürlerinden arta kalan zamanlarında onlara hizmet 

olarak spor veya farklı aktiviteler yapabilecekleri yerlerde sunmaktadırlar.  

Bu makale kapsamında yapılan alan yazın taraması sonucunda, İstanbul’a gelen turistlerle 

ilgili farklı birçok araştırma yapıldığı görülmüştür. Araştırmalar neticesinde turistlerin iki kıtanın 

birleşimi olan İstanbul İli’ni tercih etmelerinin nedenleri genellikle tarihi yapıları, birbirinden 

zengin tarihe sahip müzeleri, asırlara dayanan farklı kuzin ve yörelerden etkilenen zengin mutfağını 

tatmak ve alış-veriş yapmanın hazını verecek rekreasyon aktivitelerinden kaynaklandığı alan 

yazılardan anlaşılmaktadır. (Harman ve ark., 2013; Üner ve ark., 2006; Yıldırım ve Tayfun, 2010; 

Önay ve Çetin, 2012; Altunel ve Kahraman, 2012; Albayrak, 2013; Özaslan ve Şahbaz, 2013; 

İçellioğlu, 2014:37; Birdir ve Akgöl, 2015; Şahin ve Ünver, 2015;). Ancak rekreasyon fayda 

düzeylerine yönelik araştırmaya rastlanılmadığı görülmüştür. Ayrıca işletmelerin turistler için boş 

zaman değerlendirme imkânı sunmasının yanında müşterilerin daha uzun süreli oda kiralamalarına 

olanak tanıdığı Borhan ve Erkmen, (2009) çalışmalarında belirtmişlerdir. 

İstanbul’a gelen turistlerin rekreasyonel faaliyet olarak yapmış oldukları tarihi ve turistik 

gezilerden almış oldukları hazzın yanında kişiye fiziksel ve zihinsel yenilenme imkanı sağlayan 

sportif, kültürel, sanatsal, sosyal ve turistik aktiviteleri de içerdiği rekreasyonun tanımından da 

anlaşılmaktadır (Karaküçük, 1995; Baştuğ ve ark., 2017:3896; McLean, Hurd ve Rogers, 2008; 

Başaran, 2016). Ayrıca rekreasyon, bireyin tamamen bağımsız ve özgür bir etkinlikte bulunması, bir 

doyuma ulaşma, haz alma amacı içerisinde olmasıdır (Karakoç, 1995). Glikson’a göre rekreasyon: 

nasıl olursa olsun insan yaşamının canlandırılması anlamına gelmektedir. İnsanın biyolojik ve 

fiziksel çevresinin de canlandırılması anlamında kullanılan rekreasyon, canlandırmak ve canlanmak 

gibi karşılıklı iki fonksiyonun birbirlerini etkilemelerinden oluşmaktadır (Bayer, 1992). Rekreasyon 

ve spor canlandırma konusunda ortak paydada buluşmaktadırlar. Nitekim turistik rekreasyon 

faaliyeti içerisinde yer alan turistler, sağlıklı yaşam merkezlerine giderek rekreasyon faaliyetlerini 

gerçekleştirirken sportif ve turistik rekreasyon faaliyetlerini de bütünleştirmiş olurlar.  

Dünyanın her alanında insanlar fiziksel, ruhsal ve toplumsal açıdan Rekreasyona ihtiyaç 

duymaktadırlar (Akyürek, 2016; Hsiesh, 2009), Rekreasyon faydalarını, kişilerin boş zamanlarında 

bulunduğu durumlarını iyileştirmek ve bireysel taleplerini karşılamak için çeşitli etkinliklere 

katılmaları ile bireylerin öznel algıları olarak değerlendirmiştir. Driver ve ark., (1991) ise, faydayı 

“iyileştirilmiş durum” olarak tanımlamışlardır.  
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Dünyada önemli bir paya sahip olan turizm sektörü, turistlerin gezip görmek istedikleri 

şehirlerde farklı rekreasyon faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla farklı aktivitelere 

yönelmektedirler. Bu araştırmada ise rekreasyon aktiviteleri içinde temeli fiziksel egzersize veya 

çeşitli spor branşlarının rekreatif amaçlı uygulanmasına dayanan ve rekreasyon aktivitelerinin 

büyük bir bölümünü oluşturan sportif rekreasyon( Aydın ve ark., 2017:79; Zorba ve Bakır, 2004) 

işletmelerindeki fayda düzeylerini incelemektedir.  

Bu bağlamda sportif rekreasyon işletmelerinden biri olan sağlıklı yaşam merkezlerinin 

turistik yerlere yakın olması rekreasyon fayda düzeyini arttırabilmektedir. Dolaysıyla sağlıklı yaşam 

merkezlerine giden turistlerin, yaptıkları farklı boş zaman aktiviteleri ile yaşamlarına pozitif yönlü 

etkiler kazandırmaları beklenmektedir. Buradan hareketle araştırmanın amacı, İstanbul ili Beyoğlu 

ilçesinde hizmet veren Noa Gym sağlıklı yaşam merkezini tercih eden turistlerin rekreatif 

faaliyetlerden fayda düzeylerini belirlemek ve bu turistlerin demografik özellikleri dikkate 

alındığında rekreasyon fayda düzeyleri açısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır.   

 

Daha önce İstanbul ilinde Beyoğlu’nda hizmet veren sağlıklı yaşam merkezlerine yönelik 

yapılan alan yazın taramasında turistlere yönelik rekreasyon fayda düzeyleriyle ilgili araştırma 

yapılmadığından alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmada, nicel yöntemlerden betimsel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Betimsel 

araştırma, yaşayanların, hali hazırda var olanların, yaşananların ne olduğunun betimlenip 

açıklayarak ortaya koymayı ifade eder. Geçmiş ya da gelecek olayları değil o an yaşanan olayları 

konu alan betimsel araştırma bu nedenle daha çok anket yolu ile veri toplamayı kullanır. Betimsel 

çalışmalarda araştırmacı, üzerinde çalışılan ve gözlenilen olayları kontrol altına alamaz, müdahale 

edemez ve ortama yeni bir değişken sokmaz (Gençer, 2020:199). Bu nedenle bu çalışma da 

araştırmanın yapıldığı zaman içinde araştırma mahallinde bulunan katılımcılarla sınırlı tutulmuştur. 

Bu yönüyle de araştırma evrende seçilen örneklem ile çalışılan kesitsel bir araştırmadır (Douglas ve 

Connor, 2003:169; Pizam ve Ellis, 1999: 334; Altunışık ve ark., 2007). 

Araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan bir anket formu yer almaktadır. 

Birinci bölümde katılımcıların tanımlayıcı özellikleri sorulurken ikinci bölümde ise, Ho (2008) 

tarafından geliştirilen, geçerlilik ve güvenilirlik analizi gerçekleştirilen 25 ifadeden ve 3 alt 

boyuttan oluşan Rekreasyon Fayda Ölçeği (RFÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin alt boyutları “Fiziksel 

Fayda” (1-7), “Psikolojik Fayda” (8-16) ve “Sosyal Fayda” (17-25) şeklinde tanımlanmaktadır. 

Ölçek 5’li likert tipinde olup, (1) kesinlikle katılmıyorum – (5) kesinlikle katılıyorum şeklindedir. 

Söz konusu ölçeği oluşturan ifadeler İngilizcedir ve katılımcılara İngilizce form sunulmuştur. 
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İngilizce formun sunulmasının sebebi katılımcıların İngilizce biliyor olduğu varsayımıdır. Bu 

varsayımı doğrulamak amacıyla her bir katılımcı ile görüşülerek İngilizce bilip bilmedikleri teyit 

edilmiştir. Gönüllük esasına göre katılımcılar İngilizce formu doldurmayı kabul etmişlerdir. 

Çalışmada geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmış bir ölçeğin orijinal hali kullanıldığından bu 

çalışmada ayrıca geçerlilik analizine gerek duyulmamıştır. Güvenilirlik analizi için Cronbach Alpha 

katsayıları hesaplanmış ve sonuçlar kritik değer olan 0,717 in üzerinde olduğu hesaplanmıştır. Bu 

sonuç ölçeğin güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir (Karagöz, 2016: 941). Çalışmada 

gerçekleştirilen farklılık analizleri daha önce geçerli olduğu kanıtlanmış ve güvenilir olduğu ise 

tarafımızca teyit edilmiş bu ölçek üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda elde edilen veriler, 

istatistikî metotlarla analiz edilmiştir. 

Bu araştırmanın evreni Noa Gym sağlıklı yaşam merkezi ve örneklemi ise Noa Gym adlı 

sağlıklı yaşam merkezinde 01 Kasım ve 30 Aralık 2018 tarihinde gelen 127 turistten 107’si 

oluşturmaktadır.  

İstanbul ilinde Sağlıklı yaşam ve Wellness adı altında hizmet veren birçok salon mevcuttur. 

Ancak, söz konusu sağlıklı yaşam merkezinin İstanbul Beyoğlu’nda hizmet vermesinden kaynaklı 

ve konum itibariyle İstanbul’daki tarihi ve turistik yerlere yakın olmasından dolayı araştırmanın 

örneklem grubu olarak tercih edilmiştir. Bir diğer tercih nedeni ise, konakladıkları otellerin anlaştığı 

Noa Gym sağlıklı yaşam merkezinden 10 günlük paket hizmetinden ücretsiz olarak 

yararlanabilmeleridir. Bu nedenle Noa Gym sağlıklı yaşam merkezi seçili örneklem olarak tercih 

edilmiştir. 

Elde edilen verilerin dağılımları incelenmiş veri sayısı 29’dan fazla olduğu için Kolmogorov-

Smirnov test sonucuna göre (0,000<0,05) normal dağılımın olmadığı kabul edilmiştir (Karagöz, 

2016: 91; Kalaycı vd., 2006: 10). Veri dağılımını inceleyen bir diğer normallik test yöntemi olan 

Çarpıklık-Basıklık (Skewness-Kurtosis) analizi sonucunda da çıkan değerler -1,5 ile +1,5 arasında 

olmadığından (Çarpıklık=-0,865; Basıklık=3,892) verilerin normal dağılmadığı tespit edilmiştir 

(Tabachnick ve Fidell, 2013).  

Araştırmaya katılan turistlerin rekreasyon fayda düzeyleri ile turistlerin cinsiyet, yaş, ülke, 

meslek, gelir, İstanbul’a gelme nedeni, sağlıklı yaşam merkezini tercih etme nedenlerine yönelik 

Non parametrik testler içinde yer alan, İkili grupların karşılaştırılması için Mann Whitney U testi ve 

ikiden fazla grupların karşılaştırılması için Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Yapılan analiz 

sonucunda çıkan farkların hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek için Post Hoc testlerinden 

Tamhane T2 testi uygulanmıştır. 

Araştırma kapsamında aşağıda belirtilen soruya cevap aranmaktadır; 

• Turistlerin demografik özellikleri dikkate alındığında İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde hizmet 

veren Noa Gym sağlıklı yaşam merkezini tercih eden yabancı turistlerin rekreasyon fayda 
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düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var mıdır? Bu soru bağlamında 

araştırmada sınanan farklılık hipotezleri şunlardır; 

 

 

Denek grup Farklılık Kaynağı Hipotez kurgusu 

Turistlerin… 

Cinsiyetine  

… göre rekreasyon fayda 

düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark vardır. 

Yaşlarına  

Ülkelerine  

Mesleklerine  

Gelirlerine  

Eğitim durumlarına  

İstanbul’a gelme nedenlerine 

Noa Gym sağlık merkezini tercih etme 

nedenlerine 

 

 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

• Örneklem grubunun sayısındaki sınırlılık spor salonunun butik tarzda oluşundan ve kısıtlı 

zamandan kaynaklanmaktadır. 

• 2018 yılı Kasım ve Aralık aylarında İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde hizmet veren Noa Gym 

Sağlıklı yaşam merkezini tercih eden turistler. 

 

 

BULGULAR  

Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için SPSS frekans analizi yapılarak 

değişkenlerin yüzde ve frekans dağılımları Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Turistlerin Demografik Özelliklerine Yönelik Frekans ve Yüzde Dağılımları 

 
Değişkenler n % 

Cinsiyet 
Erkek 41 38,2 
Kadın 66 61,7 

Yaş 

19-24 27 25,2 
25-28 21 19,6 
29-34 29 27,1 
35 ve üstü 30 28,0 

Kıta 

Avrupa 58 54,2 
Afrika 6 5,6 
Asya 32 29,9 
G. Amerika 2 1,9 
K. Amerika 6 5,6 
Avustralya 3 2,8 

Meslek 
Kamu 16 15,0 
Özel 63 58,9 
Diğer 28 26,2 

Aylık Gelir 
0-5.000$ 66 61,7 
5.001-10.000$ 33 30,8 
10.001$’den fazla 8 7,5 

Eğitim 
Lisans 83 77,6 
Yüksek Lisans 23 21,5 
Doktora 1 0,9 

İstanbul’a gelme nedeni 
Turistik 39 36,4 
İş 49 45,8 
Diğer nedenler 19 17,8 

Noa Gym’i tercih etme 
nedeni 

Tavsiye 12 11,2 
İnternet 27 25,2 
Ulaşılabilirlik 19 17,8 
Diğer 49 45,8 

Toplam 107 100 
 

Araştırmaya katılan turistlerin %38,2’si (n=41) erkek ve %61,7’si (n=66) kadın 

katılımcılardan oluşmaktadır. Turistlerin yaş aralığına bakıldığında en fazla katılımcının 29-34 yaş 

aralığı (n=29) %27,1 ile 35 yaş üstü turistlerin (n=30) ise %28,0 olduğu tespit edilmiş olup, 

turistlerin geldikleri kıtalara bakıldığında ise yoğunluğun (n=58) %54,2 ile Avrupalı turistlerden 

oluştuğu görülmüştür. Söz konusu katılımcıların meslek grupları incelendiğinde de en çok özel 

sektör çalışanlarından oluştuğu (%58,9, n=63) ortaya çıkmıştır. Turistlerin aylık gelir durumlarına 

bakıldığında popülasyonu en yüksek grubun 0-5000 $ arasında olduğu görülmüştür (%61,7, n=66). 

Turistlerin eğitim düzeyleri incelendiğinde %77,6’sının (n=83) Lisans, %0,9’unun (n=1) ise 

Doktora seviyesinde olduğu görülmüştür. İstanbul’a gelme nedenleri bakımından en yoğun grubun 

iş (%45,8, n=49) amacıyla seyahat ettiği tespit edilmiştir. Noa Gym Spor Salonunu tercih etme 

nedenlerine bakıldığında birçok nedenin yer aldığı ancak en fazla frekansa sahip olan diğer nedenler 

değişkeni olduğu saptanmıştır. 19-24 yaş arasındaki turistlerin (n=27) %25,2, 25-28 yaş arasındaki 

turistlerin (n=21) %19,6, 29-34 yaş aralığındaki turistlerin ve 35 yaş üstü turistlerin (n=30) ise 

%28,0 olduğu tespit edilmiştir. Turistlerin geldikleri kıtalar incelendiğinde yoğunluğun (n=58) 
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%54,2 ile Avrupalı turistlerden oluştuğu görülmüştür. Bu turistlerin meslekleri incelendiğinde en 

çok özel sektör çalışanlarının olduğu (%58,9, n=63) ortaya çıkmıştır. Turistlerin aylık gelir 

durumları incelendiğinde popülasyonu en yüksek grubun 0-5000 $ arasında olduğu görülmüştür 

(%61,7, n=66). Turistlerin eğitim düzeyleri incelendiğinde %77,6’sının (n=83) Lisans, %0,9’unun 

(n=1) ise Doktora seviyesinde olduğu görülmüştür. İstanbul’a gelme nedenleri bakımından en 

yoğun grubun iş (%45,8, n=49) amacıyla seyahat ettiği tespit edilmiştir. Noa Gym Spor Salonunu 

tercih etme nedenlerine bakıldığında en fazla frekansa sahip olan diğer nedenler değişkeni olduğu 

saptanmıştır.  

Turistlerin farklı değişkenlere göre RFÖ fiziksel alt boyutu arasında istatistiksel anlamda bir 

farkın olmadığı ortaya çıkmıştır (p>0,05). Turistlerin farklı değişkenlere göre RFÖ sosyal alt 

boyutu arasında istatistiksel anlamda bir fark yoktur (p>0,05). RFÖ psikolojik alt boyut ile farklı 

değişkenler arasında yalnızca İstanbul’a gelme nedeni arasında istatistiksel anlamda bir farkın 

olduğu tespit edilmiştir (0,031<0,05). Post hoc testlerinden Tamhane T2 sonucuna göre, Turistik 

amaç ile iş amacı arasında (0,023<0,05) istatistiksel anlamda bir farkın olduğu görülmüştür. 
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Tablo 2: Turistlerin Farklı Değişkenlere Göre RFÖ Fark Analizi 
Parametreler     Fiziksel Sosyal Psikolojik 

Cinsiyet 

Değişkenler n X Std. Z p X Std. Z p X Std. Z p 
Erkek 41 31,9 2,51 

-0,82 0,41 
41,3 2,17 

-0,13 0,89 
37,4 1,75 

-1,16 0,245 Kadın 66 31,6 2,29 41,1 2,44 37 1,86 
Toplam 107 31,7 2,37 41,2 2,33 37,2 1,82 

Yaş 

Değişkenler n X Std. H p X Std. H p X Std. H p 
19-24 27 31,9 2,65 

1,261 0,74 

41,2 2,71 

1,936 0,59 

36,9 2,24 

0,916 0,822 
25-28 21 31,8 2,74 40,9 1,88 37,3 2,01 
29-34 29 31,6 1,68 41,6 2,18 37,2 1,51 
35 ve üstü 30 31,5 2,5 40,9 2,43 37,3 1,57 
Toplam 107 31,7 2,37 41,2 2,33 37,2 1,82 

Kıta 

Değişkenler n X Std. H p X Std. H p X Std. H p 
Avrupa 58 31,8 2,38 

1,928 0,86 

41,3 2,51 

2,213 0,82 

37,1 2 

7,075 0,215 

Afrika 6 30,3 3,72 40,8 0,75 36 1,27 
Asya 32 31,7 2,22 41 2,33 37,3 1,69 
G. Amerika 2 32,5 2,12 40,5 0,71 36 0 
K. Amerika 6 31,3 2,25 41,2 1,72 37,7 1,03 
Avustralya 3 32,7 1,16 40,7 3,51 38,3 1,16 
Toplam 107 31,7 2,37 41,2 2,33 37,2 1,82 

Meslek 

Değişkenler n X Std. H p X Std. H p X Std. H p 
Kamu 16 32,4 1,59 

1,988 0,37 

41,1 2,06 

0,183 0,91 

36,9 1,41 

1,265 0,531 
Özel 63 31,4 2,39 41,2 2,3 37,2 1,62 
Diğer 28 31,9 2,66 41,1 2,61 37,2 2,41 
Toplam 107 31,7 2,37 41,2 2,33 37,2 1,82 

Aylık 

Değişkenler n X Std. H p X Std. H p X Std. H p 
0-5.000$ 66 32,1 2,22 

3,518 0,17 

41,2 2,27 

1,029 0,6 

37,4 1,8 

2,778 0,249 
5.001-10.000$ 33 31,3 2,4 41,2 2,44 36,9 1,89 
10.001$’dan 
fazla 8 30,4 2,97 40,4 2,56 36,6 1,51 

Toplam 107 31,7 2,37 41,2 2,33 37,2 1,82 

Eğitim 

Değişkenler n X Std. H p X Std. H p X Std. H p 
Lisans 83 31,7 2,41 

0,029 0,99 

41,2 2,26 

0,097 0,95 

37 1,87 

1,504 0,471 
Yüksek Lisans 23 31,7 2,32 41,2 2,68 37,6 1,62 
Doktora 1 32 . 41 . 37 . 
Toplam 107 31,7 2,37 41,2 2,33 37,2 1,82 

İstanbul’a gelme 
nedeni 

Değişkenler n X Std. H p X Std. H p X Std. H P 
Turistik 39 32,2 2,14 

2,917 0,23 

41,7 1,93 

3,765 0,15 

37,7 1,59 

6,956 0,03 
İş 49 31,3 2,48 41,1 2,55 36,7 1,86 
Diğer 19 31,7 2,47 40,3 2,29 37,2 1,92 
Toplam 107 31,7 2,37 41,2 2,33 37,2 1,82 

Noa Gym'i tercih 
nedeni 

Değişkenler n X Std. H p X Std. H p X Std. H p 
Tavsiye 12 31,6 2,84 

0,399 0,94 

41,8 1,75 

1,263 0,74 

37,3 1,5 

0,48 0,923 
İnternet 27 31,6 2,41 41,2 2,83 37,2 2,37 
Ulaşılabilirlik 19 31,7 2,83 41,2 1,87 37 1,94 
Diğer 49 31,8 2,09 41 2,34 37,2 1,52 
Toplam 107 31,7 2,37 41,2 2,33 37,2 1,82 

Z= Mann Whitney U   H=Kruskal Wallis 
 

TARTIŞMA 

Bilindiği üzere sağlıklı yaşam merkezi adı altında hizmet sunan fitness, wellness & Spa ve 

personal trainer studio gibi işletmeler kişinin iyi görünme, beden, ruh ve zihnin sağlığını dengede 
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tutmaya ve özgün bir hayat yaşamaya olanak tanımaktadır. Buradan hareketle araştırmanın amacı, 

İstanbul ili Beyoğlu ilçesine gelen turistlerin sağlıklı yaşam merkezlerinde tercih ettiği rekreasyon 

faaliyetlerinden ne tür fayda sağladıkları ve bu fayda düzeyinin demografik özellikler açısından 

farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda araştırmaya katılanların en çok iş 

amaçlı (%45,8, n=49) seyahat eden yabancı turistlerden oluştuğu dikkat çeken önemli bir sonuç 

olarak çıkmıştır (bkz. Tablo: 1). Araştırmanın örneklemini oluşturan Noa Gym sağlıklı yaşam 

merkezini tercih eden yabancı turistlere “Noa Gym tercih nedeniniz nedir?” sorusuna tavsiye, 

internet, ulaşılabilirlik seçenekleri yer alırken en fazla neden olarak gösterilen unsurun “diğer 

nedenler” (%45,8, n=49) olduğu tespit edilmiştir (bkz. Tablo: 1). Örneklemin genel durumu 

incelendiğinde, İstanbul’da merkezi bir konumda bulunması, turistlere konaklama imkânı sağlaması 

ayrıca kısa süreli konaklamalarda bulunan turistler için ücretsiz sağlık yaşam merkezi hizmeti 

sunması ve bu hizmetlerin yanı sıra kaliteden ödün vermemesi, çalışan motivasyonunu yüksek 

tutması, hijyen koşullarına uyması, teknik malzemelerinin eksiksiz olması gibi nedenlerden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Nitekim Özkan (2013:51)’ın yapmış olduğu araştırmada Fitness 

merkezleri için belirttiği; hizmetin sağlık koşullarına uygun olması, tesisin yeterliliği, fiziki şartların 

uygunluğu, eğitmen-müşteri ilişkisinin pozitif olması gibi nedenlerin söz konusu olduğu 

görülmüştür.  

Sağlıklı yaşam merkezlerini tercih eden bireylerin aynı zamanda bu merkezlerde boş 

zamanlarını sportif faaliyetlerle değerlendirebilecekleri düşünüldüğünde Kao (1995)’nun 

araştırmasında belirttiği gibi rekreasyon faydaları; eğlence ve rekreasyon faaliyetlerine katılımın 

fiziksel ve psikolojik koşulları iyileştirebileceğini ve bireysel ihtiyaçları karşılayabileceğini de ifade 

etmiştir. Nitekim Beart ve Ragheb (1980) ile Yurcu ve ark., (2018:19) turistlerin rekreatif 

etkinliklere psikolojik başta olmak üzere fizyolojik ve sosyal fayda sağlamak için de katıldıklarını 

belirtmişlerdir. 

Lin ve ark., (2013)’de araştırmalarında iş-rekreasyon çatışmasının yaşam kalitesi ile negatif 

(olumsuz) bir ilişkinin olduğunu belirtirken, rekreasyon fayda sistemi memnuniyetinin yaşam 

kalitesi arasında pozitif (olumlu) bir ilişkiye sahip olduğunu hatta rekreasyon fayda sistemi 

memnuniyetinin rekreasyon memnuniyeti üzerinde doğrudan etkisinin, iş memnuniyeti üzerindeki 

etkisinden daha büyük olduğunu ifade etmiştir. Fizyolojik faydalar ve psikolojik faydalar 

rekreasyonun en önemli faktörlerindendir. Aktiviteler yorgunluğu hafifletmek, mutluluğu artırmak, 

fiziksel ve zihinsel sağlığı artırmak ve memnuniyet duygusu sağlamak için tasarlanabilir. Turistlerin 

yaşadığı olumlu deneyimler ne kadar fazla olursa, eğlence memnuniyeti ve tekrar ziyaret de o kadar 

yüksek olur (Wang ve ark., 2010).  

Kuo ve Tsaı, (2011) araştırmalarında fiziksel olarak rekreatif etkinliklere katılımın 

rekreasyon fayda düzeylerine istatistiksel anlamda pozitif yönde etki ettiğini ifade etmiştir. 
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Araştırmamızda demografik değişkenler ile RFÖ sosyal alt boyut arasında istatistiksel olarak 

herhangi bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Ancak rekreasyon fayda düzeyleri yüksek çıkmıştır 

(bkz. Tablo. 2). Araştırma bulgumuzun Kuo ve Tsaı, (2011)’nin çalışmasından farklı bir sonuç 

çıkması belirlenen örneklemlerin birbirinden farklı olmasından, örneklem büyüklüğünden ve 

araştırma kapsamına alınmayan diğer nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Fiziksel aktivitede bulunmanın bireylerde yaşa bağlı olarak bir değişim göstereceği 

düşünülmektedir. Söz konusu araştırmamızda turistlerin sağlıklı yaşam merkezini tercih etmeleri ve 

bu merkezin fiziksel aktiviteler barındırması, turistlerin yaşlarının incelemesi açısından önemli 

olduğu söylenebilir. Bu nedenle araştırmamızın yaş dağılımları dikkate alındığında Noa Gym 

sağlıklı yaşam merkezini tercih edenlerin RFÖ alt boyutlarından alınan puan ortalamalarına göre 

farklılaşmadıkları ayrıca yapılan analizde istatistiksel olarak da anlamlı bulunmaması turistlerin 

fiziksel fayda algısının benzer olduğu sonucunu düşündürmektedir. Rekreasyon Fayda Ölçeği ile 

ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde, yaş değişkenine göre yapılan bir analize rastlanılmamıştır. 

Bu nedenle elde ettiğimiz bulgunun alan yazınla karşılaştırmasını yapabilmek için doğrudan 

RFÖ’nün kullanıldığı çalışmalardan ziyade rekreasyon aktivitelerine katılım kapsamında yapılmış 

çalışmalardan araştırma bulgumuzla örtüşen sonuçlardan çıkarımlar yapılmıştır (Chen, 2013; Lin, 

2004). Bu bağlamda Şanlı ve Güzel (2009)’in fiziksel aktiviteye katılım sağlayan bireylerin 

yaşlarına göre yapmış oldukları çalışmada istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı 

gözlemlenmiştir.  

Yapılan diğer bir araştırmaya göre, bir takım boş zaman etkinliklerine katılan bireylerin 

rekreasyonel açıdan elde ettikleri fayda durumu yaş değişkenine göre istatistiksel anlamda bir farkın 

olduğu tespit edilmiş ve söz konusu farklılığın büyük kısmı ise 24 yaş altındaki bireylerde 

görüldüğü ifade edilmiştir (Kaplan ve Ardahan, 2012:102).  

Araştırmamızda aylık gelir durumuna göre bireylerin rekreasyon fayda düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Dergance ve ark., 2003 yılında 

yaptığı araştırmada ise, aylık gelir düzeyinin boş zamanlarında fiziksel aktivite yapan bireylerin 

elde ettikleri fayda düzeyine bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Benzer olarak Kaplan ve 

Ardahan (2012)’da yapmış oldukları araştırmada da aylık gelir değişkeninin rekreasyonel fayda 

açısından belirleyici bir rol oynamadığı sonucu ortaya çıkmıştır Farklı bir araştırmaya bakıldığında 

Ayyıldız Durhan ve Karaküçük (2017:48)’ün araştırma bulgularına göre aylık gelir düzeyi ile 

rekreasyon fayda arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür. Aylık gelir 

durumu rekreasyonel etkinliklerin çeşitlenmesini sağlayabilmektedir. Ancak beklenen fayda 

durumunda farklı sonuçların çıkmış olması araştırma kapsamında değerlendirilen farklı ölçekler 

veya farklı örneklemlerden kaynaklandığı söylenebilir.  
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Sağlıklı yaşam merkezlerinin bireylerin yaşam kalitesini arttırdığı düşünüldüğünde; sağlıklı 

yaşam tarzı sadece hastalıkların önlenmesini değil, aynı zamanda fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik 

hali ve mutluluğu da kapsar (Çakır,2017:178). Bunun yanında sağlıklı yaşam tarzını benimseyen 

bireyler spor yapmak için tercih ettikleri spor salonlarını öncelik olarak zayıflamak, boş zamanlarını 

değerlendirmek, sosyal çevresini genişletmek ve güzel bir fiziğe sahip olmak ve en önemlisi sağlıklı 

yaşam sürdürmek gibi nedenlerle tercih ettikleri toplum tarafından kabul gören bir gerçektir. 

Nitekim Şelale Akça (2012:54) çalışmasının amacına yönelik bireylere 22 soru sormuş ve bu 

sorular doğrultusunda özel spor merkezlerine üye olan bireylerin spordan beklentilerini sırasıyla; 

1.Formda kalmak 2. Hareket etmiş olmak 3. Zayıflamak 4. Sağlıklı Olmak 5. Öz Saygının artması 

6. Boş Zamanları Değerlendirmek 7. İşten, Okuldan sonra stres atmak 8. Benlik Duygusunu 

Geliştirmek 9. Yeni deneyimler kazanmak 10. Diğer beklentiler şeklinde bir sonuç ortaya 

koymuştur. Söz konusu araştırmamızda da turistlere yönelik bir araştırma olmasından kaynaklı 

“Noa Gym Sağlıklı yaşam merkezini tercih etme nedeniniz” sorusuna turist olmalarından dolayı “ 

Tavsiye, İnternet, ulaşılabilirlik ve diğer” şeklinde uzman görüşü alarak karar verilmiştir. Bir başka 

nedenle değerlendirilecek olursak turistlerin bir yeri tercih etmelerindeki en önemli faktörlerin 

(Tavsiye, İnternet, ulaşabilirlik) olduğu da göz ardı edilmemelidir (Polat, 2017:242). Çünkü kendi 

Ülkesinin dışına herhangi bir sebeple çıkmış bir turistin kısa vadede zaman geçireceği bir ülkede 

söz konusu değişkenlerin uygun olacağı açıkça görülmektedir. Ancak bizim çalışmamızda “diğer” 

ifadenin çıkması farklı nedenlerinde tercih nedeni olduğu ortaya çıkmıştır (n=49). Dolayısıyla 

bundan sonraki çalışmalarda “diğer” olarak ifade edilen nedenlerin neler olduklarının ortaya 

çıkarılmasına yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

Turistler gidecekleri yerleri tercih etmede sosyal ekonomik ve kültürel etkinliklerin (Beerli 

ve Martin, 2004: 624; Memiş, 2016: 213:Tuna, 2018:15) yanında gideceğin ilin veya bölgenin 

doğal kaynakları, tarihi kültürel yerleri, konaklama ve ulaşım olanaklarının erişilebilirliği, altyapı ve 

rekreasyon etkinlik alanlarının istenilen düzeyde olması (Kim vd., 2003: 170) etki eden faktörler 

olarak belirtilmektedir. Söz konusu araştırmanın turistler üzerine yapılması ve araştırmanın 

örneklemini oluşturan Noa Gym’in İstanbul Beyoğlu’nda turistlere hizmet veren bir işletme 

olmasından kaynaklı “ anket formunda yer alan İstanbul’a gelme nedeniniz?” sorusuna yönelik 

sadece bu üç değişken olan “Turistik, iş ve diğer” Seçeneklerine yer verilmiştir. Buradan hareketle 

araştırmamızda turistlerin rekreasyon fayda düzeyleri ile demografik değişkenler arasında yapılan 

karşılaştırmalarda istatistiksel olarak yalnızca İstanbul’a gelme nedeni ile ölçek alt boyutlarından 

olan psikolojik alt boyut arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir 

(H6,956 p=0,031<0,05). Bu farkın nedeni turistik veya iş amacıyla İstanbul’a gelen turistlerin 

psikolojik açıdan benzeşmeyen amaçlarla seyahat ettikleri, iş amacıyla gelen turistlerin ise daha 

stresli bir yapıda olduklarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Nitekim araştırmada sınanan 
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hipotezlere bakıldığında yalnızca “H7: Turistlerin İstanbul’a gelme nedenlerine göre 

rekreasyon fayda düzeyleri arasında fark vardır.” hipotezi kabul edilmiştir. 

 

SONUÇ 

Turistlerin gittikleri bölgelerde eğlence, macera, dinlenme, o bölgenin tarihi ve turistik 

yerlerini görme, o bölgeye ait mutfak kültürlerini tatma, spor v.b. amaçlarla seyahat ettikleri bilinen 

bir gerçektir.  

Yapılan araştırmada Tablo 2, 3 ve 4’ te İstanbul’a gelme nedeni olarak belirtilen 

seçeneklerden RFÖ’ ye göre elde edilen puanlar dikkate alındığında, turistik amaçla seyahat 

edenlerin rekreasyon faydalarının “iş ve diğer” amaçlarla seyahat etme nedenlerine göre daha fazla 

olduğu sonucuna varılmıştır. (bkz. Tablo:2). Dolayısıyla turistik amaçla seyahat edenlerin 

rekreasyon fayda düzeyleri yüksek olduğu söylenilebilir. 

Sonuç olarak araştırmaya katılan turistlerin rekreasyon faaliyetlerden beklenti düzeyleri 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Buna ek olarak rekreasyon fayda düzeyleri turistlere yönelik gelir, 

eğitim, yaş ve benzeri birçok değişkenin rekreasyon fayda düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

farkın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda araştırma sorusu olan, “Turistlerin demografik 

özellikleri dikkate alındığında rekreasyon fayda düzeyleri açısından farklılık var mıdır?” sorusuna 

cevap aranmış, yapılan analizler sonucunda da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın yalnızca 

turistlerin İstanbul’a gelme nedenlerine göre rekreasyon fayda düzeyleri arasında bir farkın olduğu 

diğer değişkenlere göre ise, bir farkın olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Araştırma sonucundan hareketle verilebilecek öneriler;  

• İstanbul ilini tercih eden yerli turist ile yabancı turist karşılaştırması yapılabilir. 

• İstanbul ilini tercih eden yerli ile yabancı turistlerin farklı rekreasyon aktivitelerine 

katılanlara yönelik bir araştırma yapılabilir. 

• “Diğer” olarak ifade edilen nedenlerin somut olarak neler olduklarının ortaya çıkarılmasına 

yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir. 
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YEREL HALKIN GASTRONOMİ İMAJI VE YENİLİK KORKUSU ALGILARININ 
YİYECEK TÜKETİM NİYETİNE ETKİSİ∗

Kerem ÇIRAK1  Bahar GÜMÜŞ2 

ÖZET 

Bu çalışmada, yerel halkın gastronomi imajı ve yiyecekte yenilik korkusu algılarının etnik yiyecek 

ve destinasyonda yerel yiyecek tüketim niyeti üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket çalışması Antalya’da 

ikamet eden 384 katılımcı ile 1 Ocak 2020 ile 1 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Verilerin analizinde çoklu doğrusal regresyon analizi SPSS paket programı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, gastronomi imajı ile yiyecekte yenilik korkusunun 

etnik yiyecek ve destinasyonda yerel yiyecek tüketim niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu 

belirlenmiştir (P<0,05).  Bununla birlikte yiyecekte yenilik korkusunun, etnik yiyecek tüketim 

niyetini destinasyonda yerel yiyecek tüketim niyetine göre daha fazla etkilediği sonucuna 

varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gastronomi İmajı, Yiyecekte Yenilik Korkusu, Yerel Yiyecek, Etnik Yiyecek. 
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THE EFFECT ON INTENTION OF FOOD CONSUMPTION OF PERCEPTIONS OF 

LOCAL CONSUMERS OF GASTRONOMY IMAGE AND FOOD NEOPHOBIA 

ABSTRACT 

 In this study, it was aimed to examine the effects on intention of ethnic food consumption and local 

food consumption in destination of perceptions of local consumers of gastronomy image and food 

neophobia. The data were obtained through the survey method, and the survey was conducted 

between January 1, 2020 to March 1, 2020  with 384 participants residing in Antalya Province. 
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Multiple linear regression analysis was carried out using the SPSS package program in the analysis 

of the data. As a result of the research, it was determined that food neophobia and gastronomy 

image of local consumers had a significant effect on the intent of  ethnic food consumption and 

local food in destination (P<0.05). In addition,, it was concluded that the food neophobia affects 

ethnic food consumption intention more than the local food consumption intention at the 

destination.  

Keywords: Gastronomy Image, Food Neophobia, Local Food, Ethnic Food 

Jel Codes: L66- L83 

 

GİRİŞ 

Bir ulusun yemek kültürü, yerel halkın gastronomiyi algılaması ve uygulaması ile 

şekillenmektedir (Ichijo ve Ranta, 2018: 19). Başlangıçta insanlar dünyanın neresinde olursa olsun 

doğduklarında anne sütü ile beslenirken, yiyecekler devreye girdiğinde insanların beslenme şekli, 

mutfak kültürü doğrultusunda birbirinden ayrılmaktadır (Hegarty ve O’Mahony, 2001: 4). Bu 

beslenme tarzı zamanla bireysel kimliğe etki etmekte ve  mutfak algılamasının şekillenmesini 

sağlamaktadır. Sözgelimi, Hindistan’da dünyaya gelen Hindu bir çocuğun kültürü gereği ilerleyen 

yaşlarda inek etini tüketmesi beklenmezken Türkiye’de dünyaya gelen bir çocuğun, domuz etinden 

uzak bir beslenme alışkanlığına sahip olacağı düşünülmektedir (Germov ve Williams, 2017: 4). 

Çocukluk döneminde alışılagelen beslenme düzeni, ilerleyen yaşlarda da  devam etmekte ve 

beslenme düzenine bağlı olarak ulusal mutfağa yönelik gastronomi imajını ve yeni yiyeceklere karşı 

yaklaşımlarını etkilemektedir.  

İnsanların yiyecek seçiminde yalnızca kültürel geçmişleri değil aynı zamanda psikolojik, 

sosyal ve ekonomik kriterler de etkili olmaktadır (Özdemir, 2010: 226). Bu durum da insanların 

yeni yiyeceklere karşı istekli olma ya da önyargılı olma durumlarını etkilemektedir. Sözgelimi aynı 

beslenme kültürü içerisinde yetişen iki bireyden birisi yeni yiyeceklere karşı önyargılı iken diğeri 

farklı yiyecekleri denemeye istekli olabilir. Yeni yiyeceklere karşı önyargılı olma durumu insanların 

yiyecek tercihlerinde önemli etkisi olan bir durumdur. Yiyecekte yenilik korkusu (neofobi); kişinin, 

yeni ve alışık olmadığı yiyecekleri denemeye ve tüketmeye karşı isteksizlik durumu olarak 

tanımlanmaktadır (Asperin vd., 2011: 2).  

Ichijo ve Ranta (2018:18) insanların yurt dışına seyahate çıktıklarında karşılaştıkları 

yiyecekleri kendi ulusal mutfak kültürlerini baz alarak yorumladıklarını ve seçimlerini bu 

doğrultuda yaptıklarını ifade etmiştir. Bu çalışmada da benzer bir düşünceden yola çıkarak yerel 

halkın kendi mutfaklarına yönelik gastronomi imajı ve yiyecekte yenilik korkusu algılarının 
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destinasyonda yerel yiyecek tüketim niyeti ve etnik yiyecek tüketim niyeti üzerindeki etkilerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Daha önce yapılmış çalışmalarda, yabancı tüketicilerin bölgenin 

gastronomisine yönelik algıları ya da yabancı ziyaretçilerin bölgenin yerel yiyeceklerine karşı olan 

niyetleri araştırılmıştır (Karim vd. 2007; Jang vd. 2009; Eren, 2016). Bu çalışmada, literatürdeki 

çalışmalardan farklı olarak yerel tüketiciler üzerine odaklanılmış ve daha farklı bir bakış açısı ile 

konu ele alınmıştır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Gastronomi İmajı 

Bir bölgeye ait yiyecek- içecekler, destinasyona bir kimlik kazandırır ve tüketicilerin imaj 

algılarında önemli bir role sahiptir (Lin vd., 2011: 32). Sözgelimi Fox (2007: 546) Paris ve 

İtalya’daki pek çok restoranın ve yöreye özgü yiyeceklerin bölgenin simgelerini oluşturan yapılar 

kadar bölgenin kimliğini yansıttığını ifade etmektedir. Yiyecekler, belirli bir yerin veya bölgenin 

eşsizliğine ilişkin köklü anlamları ve soyut kavramları ifade eden güçlü bir araçtır (Lin, 2006: 33). 

Bu yönleri dikkate alındığında gastronomi imajının destinasyonlar için önemli bir role sahip olduğu 

söylenebilir. 

Literatür incelendiğinde gastronomi imajının büyük bir öneme sahip olduğu ve gastronomi 

imajı üzerine yapılmış pek çok çalışmanın olduğu görülmektedir (Karim vd., 2011; Lertputtarak, 

2012; Qing Chi vd., 2013;, Wang, 2015; Eren, 2016; Chang ve Mak, 2018; Baydan, 2018; Akyol, 

2019). Gastronomi imajı; tüketicilerin bir destinasyondaki yiyecek-içecek deneyimlerinin bilişsel ve 

duyusal değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkan algılamalardır (Peštek ve Činjarević, 2014: 1824). 

Lin (2006: 33) gastronomi imajını; bir destinasyona ait yiyecek- içeceklerin temel özellikleri ve 

soyut anlamları olarak tanımlamakta ve gastronomi imajının yiyeceklerle bağlantılı bilgilerin 

toplamı ve sadeleştirilmiş hali olarak ifade etmektedir. Yemek görgü kuralları, yeme alışkanlıkları, 

kültüre ait yiyecekler imaj oluşumunda bilişsel algılamayı oluştururken, yiyeceklerin sembolik 

anlamları ise duygusal algılamaları oluşturur (Chang ve Mak, 2018). Harrington ve Ottenbacher 

(2010: 18) gastronominin yiyeceği tanımlayan sosyal bir belirleyici olduğunu ve destinasyonun 

imajını pekiştirme özelliği olduğunu belirtirken Fransa’nın Lyon ve Rhône-Alpes bölgelerindeki 

gastronomi imajının yöreye özgü yiyecek-içeceklerden kaynaklandığını ifade etmektedir. 

Karim vd. (2007) gastronomi imajının yiyecek memnuniyetine ve davranışsal niyetler 

üzerine etkisini incelediği çalışmada, gastronomi imajının ve yiyecek özelliklerinin memnuniyet ve 

davranışsal niyetler üzerinde etkili değişkenler olduğu belirtmiştir. Turistlerin yiyecek imajı 

algılarına yönelik yapılan diğer bir çalışma, yiyecek imajının, yiyecek memnuniyetini ve mutfak 

kalitesini doğrudan etkilediğini ve yiyecek imajı, davranışsal niyetler ve mutfak kalitesi arasında 

güçlü bir ilişkinin olduğunu göstermektedir (Qing-Chi vd., 2013). Akyol (2019) elektronik ağızdan 
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ağıza iletişimin ülke imajına, gastronomi imajına ve ülkeye yönelik tutum ve ziyaret niyetine etkisi 

üzerine bir çalışma gerçekleştirmiş ve elektronik ağızdan ağıza iletişimin ülkeye yönelik tutumu ve 

gastronomi imajını doğrudan etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Gastronomik imaj ile ilgili literatür incelendiğinde, çalışmaların ağırlıklı olarak yabancı 

turistlerin imaj algıları üzerine gerçekleştirildiği gözlenmektedir (Karim vd., 2007; Jang vd., 2009; 

Lertputtarak, 2012; Qing .Chi vd., 2013; Peštek ve Činjarević, 2014, Wang, 2015; Eren, 2016). 

Çalışmalar destinasyonu ziyaret eden turistlerin destinasyon imaj algıları, gastronomi imaj algıları, 

memnuniyet ve davranışsal niyet değişkenleri üzerinde yoğunlaşmaktadır (Karim vd., 2007; Karim 

vd., 2011; Sánchez-Cañizares ve López-Guzmán, 2012; Lertputtarak, 2012;  Qing-Chi vd., 2013; 

Peštek ve Činjarević, 2014; Eren, 2016; Chang ve Mak, 2018). Ancak son yıllarda yapılan 

gastronomi imajı çalışmaları geçmiş yıllardan farklı olarak çevrim içi gastronomi imajı, sosyal 

medya ve gastronomi imajı gibi kavramları birlikte kullanılarak farklı yaklaşımlar ile konuyu ele 

almaya başlamışlardır (Eren ve Çelik, 2017; Baydan, 2018; Akyol, 2019). Son yıllarda sosyal 

medya ve imaj üzerine yapılan çalışmalara yer verilmeye başlanması gastronomi imajının gün 

geçtikçe daha önemli bir kavram haline geldiğini ve tüm dünyada aktif olarak kullanılan sosyal 

platformlarda da gastronominin önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.  

Yerel halkın gastronomi imajı algılarına yönelik çalışmaların çok fazla olmadığı ve var olan 

çalışmaların  ulusal gastronominin olumsuz imajı (Hillel vd., 2013), yerel halkın gastronomi imaj 

algılarına sosyal medyanın etkisi (Baydan, 2018) gibi konularla sınırlı olduğu görülmektedir. 

Turistlerde olumlu bir gastronomi imaj algısı yaratabilmek için gastronominin doğru tanıtılması, 

bunun için de yerel halkta olumlu bir gastronomi imaj algısının oluşması gerektiği söylenebilir. 

Yerel halk ile gerçekleştirilen çalışmaların sayıca az olmasının yanında bu algıların farklı etnik 

mutfaklara yönelik niyetleri ne yönde etkilediğini inceleyen çalışmalara da oldukça kısıtlıdır.  

Literatürdeki çalışmalara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak ve yerel halkın farklı etnik 

mutfaklara yaklaşımlarını incelemek adına bu çalışmada yerel halkın gastronomi imajı ve yiyecekte 

yenilik korkusu algılarının etnik yiyecek ve destinasyonda yerel yiyecek tüketim niyetine etkisi 

incelenmektedir. 

Yiyecekte Yenilik Korkusu 

İnsanlar sonucunu tahmin edemedikleri eylemler karşısında daha tedbirli davranırlar ve tüm 

belirsizlikleri ortadan kaldırmak için çaba gösterirler. Psikolojide “Yenilik Korkusu (neofobi)” 

ismiyle adlandırılan bu olgu, yeni bir durum ile karşılaşan kişinin bu yeni durumdan rahatsızlık 

duyması ve kendini beklenmedik duruma karşı korumaya almasıdır (Yiğit, 2018: 38). Yenilik 

korkusunun alt başlığı olan yiyecekte yenilik korkusu ise; kişinin, yeni ve alışık olmadığı 
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yiyecekleri denemeye ve tüketmeye karşı isteksizlik durumu olarak tanımlanmaktadır (Asperdin 

vd., 2011: 2). Yiyecekte yenilik korkusu, Pliner ve Hobden (1992: 106) tarafından kişinin, yeni 

yiyecekleri yemekten kaçınması veya yemeği yemek konusunda isteksiz olma durumu olarak 

tanımlanmaktadır. Başka bir çalışmada, yiyecekte yenilik korkusu; aşina olunmayan yiyecek-

içeceklere karşı korku ve şüphe duyma davranışı olarak tanımlanmıştır (Şengel vd., 2015: 432). 

Yenilik korkusu, insanları, bilmedikleri ve yeni karşılaştıkları yiyeceklerden ziyade, aşina 

oldukları yiyecekleri seçmeye iten bir durumdur (Park ve Cho, 2016: 221). Yeni yiyeceğe karşı 

duyulan iğrenme hissi, bireylerin o yiyecekten uzak durmasını ve tadına aşina olduğu benzer 

yiyecekleri tüketme eğilimi göstermesine neden olur (Dovey vd., 2008: 185). Bu durum 

tüketicilerin, yabancı oldukları mutfaklara karşı önyargılı olacaklarını ve kendi mutfakları dışındaki 

mutfakların yiyeceklerini deneyimlemeye isteksiz olacakları fikrini desteklemektedir. Neofobi 

eğilimli bir birey için asıl seçim kriterinin aşinalık olacağı düşünülmektedir (Tuorila vd., 1994: 

231). Üzülmez (2018: 48) yiyeceğe karşı yenilik korkusu olan bireylerin etnik yiyeceklerden ve 

restoranlardan uzak durduklarını, aşina oldukları, güven duydukları yiyecekleri tercih ettiklerini 

belirtmiştir.  

Yiyecekte yenilik korkusu üzerine yapılmış çalışmalar incelendiğinde, çalışmaların 

genellikle çeşitlilik arayışı ve etnik yiyecek tüketimi ile birlikte ele alındığını, örneklem olarak 

yabancı turistler ve okul çağındaki çocukların tercih edildiğini göstermektedir (Ritchey vd., 2003; 

Dovey vd., 2008; Rızaoğlu vd., 2014; Derinalp Çanakçı, 2016; Yiğit ve Doğdubay, 2017). 

Yiyecekte yenilik korkusu ile ilgili yapılmış çalışmalar, yiyeceklere aşina olmanın yenilik korkusu 

üzerinde etkili bir değişken olduğunu ve kişilerin yaşına göre yenilik korkusunun değiştiğini 

göstermektedir (Pliner ve Hobden, 1992; Dovey vd., 2008). Destinasyonda yerel yiyecek tüketimi 

de turistler için yeni ve farklı bir deneyim olması durumunda yenilik korkusunun etkili olabileceği 

düşünülmektedir. 

Destinasyonda Yerel Yiyecek Tüketimi 

Gastronomi ve turizm alanında yapılmış çalışmalar incelendiğinde yerel yiyecek tüketiminin 

gastronomi ve turizm için önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir (De Jong vd., 2018). Bir 

bölgenin turizm potansiyelini arttırmada ve gastronomik kimliği ve kültürünü tanıtılmasında yerel 

yiyeceklerin önemli katkıları bulunmaktadır (Karim ve Chi, 2010: 534; De Jong vd., 2018: 132). 

Yerel yiyeceklerin turizmde kullanılması, yerel halkın turizme dahil edilmesi, yerel kültürün ve 

yerel kimliğin tanıtımına olanak sağlaması, bölgenin tarımsal faaliyetlerini canlandırarak bölge 

ekonomisinin güçlendirilmesi, bölgenin doğal yapısını koruma altına alması ve turistlere otantik 

yemek deneyimi sağlayarak yerel kimliğin güçlenmesini sağlaması gibi katkılarda bulunmaktadır 

(Işın, 2018: 35). Yerel yiyeceğin destinasyona ve bölge turizmine sağladığı bu faydalar sebebiyle, 
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akademik alanda da sıkça üzerinde araştırma yapılan ve daha iyi anlaşılması için çaba gösterilen bir 

alan olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yerel yiyecek kavramının kesin bir tanımı yoktur ve anlamı tüketicilerin algısına göre 

değişiklik göstermektedir (Darby vd., 2008; Işın, 2018: 34). Bosona ve Gebresenbet (2011: 294) 

yerel yiyeceklerin belirli bir alanda yetiştirilen, üretilen, satılan ve genelde belirli bir alanda 

tüketilen yiyecekler şeklinde ifade ederek yerel yiyeceğin coğrafi mesafe ile bağlantısını vurgulayan 

bir tanımlama yapmaktadır. Yerel yiyeceği tanımlarken coğrafi mesafeye atıfta bulunan diğer bir 

çalışmaya göre yerel yiyecekler, 200 mil içerisinde bulunan çiftçilerden, yerel pazarlardan direk 

satın alınan tarım ürünleri olarak tanımlanmaktadır (Kang ve Rajagopal, 2014: 302). Yerel yiyeceği 

tanımlarken mesafelerin önemli olduğunu ancak yerel kültürün de önemli bir kriter olduğunu 

belirten tanımlamalar bulunmaktadır (Özdemir vd., 2015: 419; Işın, 2018: 126). Literatürde yapılan 

tanımlara bağlı olarak yerel yiyecek; gastronomik kimliği oluşturan faktörleri ve gastronomik miras 

özelliklerini bir arada barındıran, belli sınırlar içerisinde üretilen tüm tarım ürünleri olarak 

tanımlanabilir. Yerel yiyecekler belirli bir yöreye has üretim, pişirme, tüketim ve sunum ritüelleri 

olan yiyeceklerdir. 

Kim vd. (2009: 429) yapmış oldukları çalışmada tüketicilerin destinasyondaki yerel 

yiyecekleri tüketimlerini kavramsal bir model ile açıklamışlardır . Bu modele göre destinasyonda 

yerel yiyecek tüketimi demografik özellikler, psikolojik özellikler ve motivasyon faktörünün etkisi 

sonucunda oluşmaktadır. Yerel yiyeceğin kesin bir tanımı yapılamadığı gibi yerel yiyecek üzerine 

yapılan çalışmalarda da belli bir sınırın olmadığı görülmektedir. Belli sınırların olmayışı ve yerel 

yiyeceğin destinasyon için önemli bir kavram oluşu ulusal ve uluslararası alanda pek çok 

çalışmanın yapılmasına olanak sağlamıştır.  

Yerel yiyecek ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, çalışmaların turist motivasyonları, 

memnuniyet ve yerel mutfağın algılanması üzerine yoğunlaştığı gözlenmektedir (Mirosa ve 

Lawson, 2012; Kim ve Eves, 2012; Kim vd., 2013; Bayrakçı ve Akdağ, 2016; Kodaş ve Özel, 2016;   

Choe ve Kim, 2018; Girgin, 2018; Semerci ve Akbaba, 2018; Şengül ve Türkay, 2018). Ulusal ve 

uluslararası çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde yerel yiyeceğe yaklaşımların benzerlik 

gösterdiği gözlenmektedir. Ayrıca yapılan çalışmalar incelendiğinde turistlerin destinasyonda yerel 

yiyecek tüketiminden farklı olarak şefler ve işletmeler üzerine de çalışmaların olduğu görülmektedir 

(Pearson vd., 2011; Kang ve Rajagopal, 2014; Özdemir vd., 2015; Şengül, 2017).Yerel yiyecek 

tüketimi ile ilgili yapılan çalışmalarda, turistin seyahat amacıyla gitmiş olduğu destinasyonun yerel 

yiyeceklerine yönelik çalışmaların yürütüldüğü dikkat çekmektedir (Kim vd., 2009; Bessiere ve 

Tibere, 2013; Girgin, 2018; Işın, 2018; Semerci ve Akbaba, 2018). Bu çalışmada da literatür ile 
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bağlantılı olarak yerel yiyecek tüketimin yerel halkın gittikleri veya gitmeyi düşündükleri ülkelerin 

yerel yiyeceklerini tüketme niyetlerine yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Etnik Yiyecek Tüketimi 

Büyüyen uluslararası ticaret, küreselleşme, göç ve turizmin bir sonucu olarak etnik 

yiyeceğin farkındalığı ve tüketimi artış göstermiştir (Fanelli ve Nocera, 2018: 167). İnsanların daha 

sağlıklı ve lezzetli yiyecek arayışında olması, yiyecek deneyimine farklılık katan etnik yiyeceklerin 

tercih edilmesine olanak sağlamaktadır (Verbeke ve Lopez, 2005: 824). Roseman vd. (2013: 299) 

günümüzde seyahat etmenin daha kolay hale gelmesi ile insanların dünyanın her yerine seyahat 

etme fırsatına sahip olduğunu ve aktif sosyal medya kullanımının etnik yiyecek farkındalığına ve 

tüketimine önemli ölçüde katkı sağladığını belirtmektedir. Etnik yiyecekler, insanlara koku ve 

lezzet aracılığıyla özlem duydukları yerleri, duyguları ve anları tekrar yaşama fırsatı verir (Jamal, 

1996'dan akt. Kim 2018: 10).  

Turgeon ve Pastinelli (2002: 252) etnik kelimesi uzak bir ülkeden gelen ve ana kültürün 

dışında olan yabancı unsurlar olarak tanımlanmakta ve etnik kelimesinin beraber kullanıldığı diğer 

kelimelere bu yönde bir anlam kattığını ifade etmektedir. Etnik kelimesinin tanımına bağlı olarak, 

etnik yiyecekler; ait olduğu coğrafyanın kimliğini ve kültürel mirasını barındıran, yöreye özgü 

yiyecekler ve yöreye özgü yöntemlerle hazırlanan yemekler şeklinde tanımlanabilir. Verbeke ve 

Lopez (2005), etnik yiyecekleri tanımlarken toplumun etnik ve kültürel yönlerine vurgu 

yapmaktadır. Etnik yiyeceklerin, ulusal bir kökene, etnik bir kültürel geleneğe, bir mutfak mirasına 

ve gastronomik bir kimliğe vurgu yapan bir unsur olduğunu dile getirerek etnik yiyeceklerin bir 

milleti tanımlayan tüm unsurları içinde barındırdığını belirtmektedir. Sukalakamala ve Boyce 

(2007: 75) etnik restoranlardaki yiyeceklerin tüketicilerine mutfağın ait olduğu kültür hakkında 

bilgiler vermesi ile ön plana çıktığını ifade ederken Camarena ve Sanjuan (2008), etnik yiyeceklerin 

yalnızca bir milletin gastronomik mirasını değil, aynı zamanda yiyecekleri hazırlama, pişirme ve 

servis edilme yöntemlerini, mutfağın orjinalinde kullanılan bölgeye özgü tarım ürünlerinin 

kullanımını da etnik yiyecekler kapsamında değerlendirmektedir. 

Etnik yiyecek tüketimi ile ilgili yapılmış çalışmalar incelendiğinde, etnik restoranlar ile gıda 

güvenliği arasındaki ilişkinin açıklandığı çalışmaların ağırlıklı olduğu görülmektedir (Roseman vd., 

2013; Fusco vd., 2015; Harris vd., 2015; Mascarello vd., 2017; Bai vd., 2019). Literatürdeki 

çalışmadan çıkarılabilecek sonuçlardan birisi de tüketicilerin yabancı oldukları etnik kökenlerin 

mutfaklarına karşı daha temkinli yaklaştıklarını ve etnik olmayan restoranlara oranla daha riskli 

bulduklarını göstermektedir.. Etnik yiyecek tüketimini ele alan çalışmaların yiyecek tüketim 

niyetine de odaklandıklarını göstermektedir (Roseman vd., 2013; Harris vd., 2015; Ting vd., 2016; 

Mascarello vd., 2017). Sonuçlar etnik yiyecek tüketimine yaklaşımın olumlu olduğunu ancak 
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destinasyondaki hakim kültüre oranla etnik yiyeceklere yönelik risk algılarının daha yüksek 

olduğunu göstermektedir (Harris vd., 2015; Ting vd., 2016; Mascarello vd., 2017). Etnik yiyeceğe 

karşı oluşan risk algıları yiyecekte yenilik korkusu ile etnik yiyecek arasındaki ilişkinin kuvvetini 

vurgularken (Ting vd., 2016), kültürel güdülerin ve aşinalık durumunun etnik yiyeceği tercih 

etmedeki en önemli faktörlerin oluşu gastronomi imajı ile olan ilişkisine vurgu yapmaktadır 

(Roseman vd., 2013).  

Literatürdeki çalışmalar gastronomi imajının, yiyecekte yenilik korkusunun, etnik ve yerel 

yiyecek tüketiminin birbiri ile ilişkili olduğunu ve birbirini etkileyen değişkenler olduğunu 

göstermiştir. 

YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı, yerel halkın gastronomi imajı ve yiyecekte yenilik korkusu algılarının 

etnik yiyecek ve destinasyonda yerel yiyecek tüketim niyeti üzerindeki etkilerini incelemektir. 

Çalışmada nicel araştırma deseni benimsenmiş olup veri toplama tekniğinde anket formu 

kullanılmıştır. Anket formunun hazırlanmasında kullanılan ölçeklerin Türkçe uyarlaması yapılmış 

ve geçerlik ve güvenirlik analizleri test edilmiştir. Çalışmada doğrulayıcı faktör analizinin 

uygulanmasının ardından araştırma modelinin test edilmesinde çoklu doğrusal regresyon analizi 

yöntemi kullanılmıştır. Analizlerin test edilmesinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. 

Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Çalışmanın amacına ve araştırma modeline bağlı olarak 2 adet araştırma problemi ve 

problemlere bağlı olmak üzere 4 adet araştırma hipotezi bulunmaktadır:  

1) Yerel halkın gastronomi imajı ve yiyecekte yenilik korkusu algıları destinasyonda yerel 

yiyecek tüketim niyetini ne ölçüde etkilemektedir?  

H1: Yiyecekte yenilik korkusunun destinasyonda yerel yiyecek tüketim niyeti üzerinde 

negatif bir etkisi vardır.  

H2: Gastronomi imajının destinasyonda yerel yiyecek tüketim niyeti üzerinde pozitif bir 

etkisi vardır.  

2) Yerel halkın gastronomi imajı ve yiyecekte yenilik korkusu algıları etnik yiyecek tüketim 

niyetini ne ölçüde etkilemektedir?  

H3: Yiyecekte yenilik korkusunun etnik yiyecek tüketim niyeti üzerinde negatif bir etkisi 

vardır.  

H4: Gastronomi imajının etnik yiyecek tüketim niyeti üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 
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Şekil 1. Araştırma Modeli 

Veri Toplama Aracı 

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen literatür taraması sonucunda araştırmanın ölçümü 

için geçmiş yıllarda yapılmış çalışmalarda kullanılan ölçekler incelenmiş ve çalışmada yer alan 

değişkenlere yönelik veri toplama gücüne sahip ölçekler kullanılarak anket formu düzenlenmiştir. 

Kullanılan ölçeklerin orijinal dili İngilizce olmasına karşın yenilik korkusu ölçeğinin geçerlik ve 

güvenirlik analizleri yapılarak, Türkçeye uyarlanarak kullanılmış çalışmalar mevcuttur (Rızaoğlu 

vd., 2014; Derinalp Çanakçı, 2016; Yiğit ve Doğdubay, 2017; Üzülmez, 2018; Yiğit, 2018; Çakıcı 

ve Üzülmez, 2019). Yerel yiyecek tüketim niyeti, etnik yiyecek tüketim niyeti ve gastronomi imajı 

değişkenlerini ölçmek için kullanılan ölçeklerin Türkçeye uyarlanmıştır. Türkçeye uyarlanan 

ölçeklerin güvenirlik analizleri ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılarak geçerlik ve güvenirlik 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ölçeklerin Türkçeye uyarlanmasında her iki dile hakim bir uzman 

tarafından çevirisi gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması kullanılmadan önce 100 katılımcı ile pilot 

test gerçekleştirilmiştir.  

Oluşturulan anket formunda yerel halkın yiyecek korkusu algılarını test etmek için Pliner ve 

Hobden (1992) tarafından geliştirilen 10 maddelik ölçek kullanılmıştır. Gastronomi imajı ölçeği için 

Karim ve Chi’nin (2010) 19 maddelik gastronomi imajı ölçeği kullanılmıştır. Destinasyonda yerel 

yiyecek tüketim niyetini ölçeği Bauer (2008’den akt. Özdemir, 2019) tarafından geliştirilmiştir ve 7 

ifadeden oluşmaktadır. Son olarak etnik yiyecek tüketim niyeti ölçeği için Ajzen (1991) tarafından 

geliştirilen ve 3 maddeden oluşan davranışsal niyet ölçeği kullanılmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Araştırma, modellerini test etmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın evrenini Antalya’da 

ikamet eden yerel halk (2.426.356 ) oluşturmaktadır. Evren olarak Antalya’nın seçilmesinde, etnik 

çeşitlilik anlamında zengin bir bölge olması ve buna bağlı olarak etnik yiyecek seçeneklerinin fazla 

oluşu etkili olmuştur. Çalışmanın evreni bir grup ya da sınıfa yönelik olmaması sebebiyle basit 

tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Evreni temsil edecek yeterli örneklem büyüklüğü için 
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%95’lik güvenirlik ve %5’lik hata payı göz önünde bulundurularak örneklem büyüklüğü 384 olarak 

hesaplanmıştır (Krejcie ve Morgan, 1970). Veriler 1 Ocak 2020 ile 1 Mart 2020 tarihleri arasında 

katılımcılar ile yüz yüze görüşülerek elde edilmiştir. 

 

BULGULAR 

Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Katılımcılara ait tanımlayıcı bulgular incelendiğinde, katılımcıların %52,6’sının kadınlardan 

ve kalan %47,4’ünün erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Katılımcılar arasında yaş dağılımlarına 

bakıldığında %39,3’lük bir oran ile en fazla 25-34 yaş aralığının yer aldığını ve onu %28,6 ile 18-24 

yaş aralığının takip ettiği görülmektedir. Medeni duruma bakıldığında %55,1 oranında bekar ve 

%44,9 oranında evlilerin olduğu görülmektedir. Eğitim düzeyleri incelendiğinde %61,2 ile lisans 

düzeyi eğitime sahip katılımcının yer aldığı görülmektedir. Aylık gelir dağılımlarına bakıldığında 

%32.1 oranında katılımcının aylık ortalama gelirlerinin dört binin üzerinde olduğunu ve %24 

oranında katılımcının ise aylık iki bin ile üç bin arasında bir gelir seviyesine sahip olduğu 

görülmektedir. Ankete katılanların çalışma durumları incelendiğinde %68,9 oranında katılımcının 

aktif olarak bir işte çalıştığı görülmektedir. 

Tablo 1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

YAŞ f                                                              % 
18-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55+ 

112 
154 
86 
29 
11 

28,6 
39,3 
21,9 
7,4 
2,8 

CİNSİYET f                                                              % 
Kadın 
Erkek 

206 
186 

52,6 
47,4 

MEDENİ DURUM f                                                    % 
Evli 
Bekar 

176 
216 

44,9 
55,1 

EĞİTİM f                                                    % 
İlkokul 
Lise 
Önlisans 
Lisans 
Lisansüstü 

7 
34 
57 
240 
54 

1,8 
8,7 
14,5 
61,2 
13,8 
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Geçerlik ve Güvenirliğe İlişkin Bulgular 

Hipotezlerin test edilmesi için öncelikle anket formunda kullanılan ölçeklerin geçerlik ve 

güvenirliğine ilişkin analizler yapılmıştır. Güvenirlik analizleri tüm çalışmalarda yapılması gereken 

bir analiz olup, ölçüm aracının ölçmeye çalıştığı konuyu ne kadar tutarlı ve güvenilir bir şekilde 

ölçtüğünün ifadesidir (Peter, 1979: 8; Altunışık vd., 2010: 122; İslamoğlu, 2011: 134). Çalışmalarda 

güvenirliği test etmek için kullanılan en yaygın yöntem Cronbach alfa olarak bilinen alfa (α) 

katsayısıdır (Cortina, 1993: 98). Kullanılan ölçeklerin alfa katsayıları; gastronomi imajı güvenirlik 

katsayısı α: 0,91, yenilik korkusu (neofobi) ölçeği güvenirlik katsayısı α: 0,83, destinasyonda yerel 

yiyecek tüketim niyeti ölçeği güvenirlik katsayısı α: 0,74 ve etnik yiyecek tüketim niyeti ölçeğinin 

güvenirlik katsayısı α: 0,96 olarak elde edilmiştir. Elde edilen alfa katsayılarınına ait İslamoğlu’nun 

(2011:139) belirtmiş olduğu referans aralıkları incelendiğinde tüm değerlerin güvenilir düzeyde 

olduğu görülmektedir . 

Faktör analizleri “Keşfedici Faktör Analizi” ve “Doğrulayıcı Faktör Analizi” olmak üzere 

iki farklı yöntemden oluşan ve çalışmaların geçerliğini test etmede kullanılan bir yöntemdir 

(Yaşlıoğlu, 2017: 75). Keşfedici faktör analizi; yeni geliştirilen ölçeklerin faktörlerini belirlemeye 

yardımcı olan bir yöntem iken doğrulayıcı faktör analizi daha önce geliştirilmiş ve kullanılmış 

ölçeklerin, farklı çalışmalarda kullanılması durumunda ölçeğin orijinal formatına uygunluğunu test 

etmek için kullanılan bir yapı geçerliği yöntemidir (Suhr, 2006: 1; Yaşlıoğlu, 2017: 75-78). 

Gerçekleştirilen bu çalışmada kullanılan ölçeklerin tümü başka yazarlar tarafından geliştirilerek 

kullanılması nedeniyle doğrulayıcı faktör analizi yöntemi ile çalışmanın yapı geçerliği test 

edilmiştir. 

Doğrulayıcı faktör analizi, uygunluk istatistikleri aracılığıyla model ile gerçek arasındaki 

uyumu göstermeye yardımcı olan değerlerdir. Uygunluk istatistikleri pek çok değerden meydana 

gelmektedir ancak bu değerlerin kimisi örneklem büyüklüğünden, kimisi ise serbestlik derecesinden 

etkilenmektedir. Bu sebeple birden fazla uygunluk istatistiğinin kullanılması daha sağlıklı sonuçlar 

elde etmemize olanak sağlamaktadır (Bagozzi vd., 1991: 424; Yaşlıoğlu, 2017: 80). Literatürdeki 

çalışmalar ışığında doğrulayıcı faktör analizi için en sık kullanılan uyum değerleri; Karşılaştırmalı 

Uyum İndeksi (Comperative Fit Index) CFI, Yaklaşık Hataların Ortalama Kare Kökü (Root Mean 

Square Error of Approximation) RMSEA, Normalleştirilmemiş Uyum İndeksi (Non-Normed Fit 

Index/ Tucker-Lewis Index) NNFI, Ölçeklendirilmiş Uyum İndeksi (Normed Fit Index) NFI, 

Fazlalık Uyum İndeksi (Incremental Fit Index) IFI, Göreli Uyum İndeksi (Relative Fit Index) RFI 

ve Ki Kare/ Sd değerleri karşımıza çıkmaktadır. (Erkorkmaz vd., 2013: 213-216; Acun vd., 2013: 

79; Aksu vd., 2017: 79; Yaşlıoğlu, 2017: 80-82). Bu çalışmada da bahsedilen 7 uygunluk 
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istatistiğinden yararlanılmıştır. Her bir uygunluk değeri için belirlenen referans aralıkları göz 

önünde bulundurularak ölçeklerin analizleri gerçekleştirilmiştir. 

 

Tablo 2. Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin Referans Aralıkları ve Bulgular 

Uyum 

İndeksi 

Referans Aralığı Gastronomi 

İmajı 

Neofobi Yerel Yiyecek 

χ²/df 2 ≤  χ²/df  ≤  5 4,36 4.70 3,64 

CFI 0.90 ≤  CFI  ≤  1.00 0,95 0,96 0,96 

RMSEA 0,00 ≤  RMSEA  ≤  

0.10 

0,098 0,098 0,082 

NNFI 0.95 ≤  NNFI  ≤  1.00 0,94 0,93 0,94 

NFI 0.90 ≤  NFI  ≤  1.00 0,93 0,95 0,95 

IFI 0.90 ≤  IFI  ≤  1.00 0,95 0,96 0,96 

RFI 0.90 ≤  RFI  ≤  1.00 0,92 0,92 0,92 

GFI 0.90 ≤  GFI  ≤  1.00 0,85 0,94 0,97 

AGFI 0.85 ≤  AGFI  ≤  1.00 0,80 0,88 0,93 

Doğrulayıcı faktör analizine ilişkin bulguların yer aldığı tablo (Tablo 1) incelendiğinde 

kullanılan ölçeklerin refrerans değerlerine göre kabul edilebilir aralıklarda olduğu görülmektedir. 

Etnik yiyecek tüketim niyeti ölçeğinin az sayıda maddeden oluşması sebebiyle ölçeğe dair 

doğrulayıcı faktör analizi uyum indekslerinin tamamı mükemmel uyum değerleri gösterdiği sonucu 

elde edilmiştir. 

Gerçekleştirilen geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda çalışmada kullanılan tüm 

ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik anlamında istenen seviyede olduğu ve geçerlik ve güvenirlik 

anlamında bir problemle karşılaşılmadığı görülmektedir. 

Araştırma Modeline İlişkin Bulgular 

Araştırma modelinin test edilmesinde çoklu doğrusal regresyon analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Regresyon analizinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli varsayımların sağlanması 

gerekmektedir. Çoklu doğrusal regresyon analizinin üç adet varsayımı bulunmaktadır. Bunlar; 

değişkenler arasında doğrusal ilişki, çoklu bağıntı problemi ve verilerin normal dağılım 

göstermesidir. Çoklu doğrusal regresyon analizinin gerekliliği olan varsayımların test edilmesinde 

korelasyon analizi ve normallik testi yapılmış ve varsayımlar doğrulanarak analizlere devam 

edilmiştir. 



 

Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal of Tourism And Research 

 

Cilt / Volume: 10 Yıl / Year: 2021 
Sayı / Number: 1  

 

 

92 
 

  

Parametrik testlerin uygulanmasındaki ön koşullardan biri elde edilen veri setlerinin normal 

dağılım göstermesidir (Demir vd., 2016: 131). Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine 

ilişkin değerlere bakıldığında çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±2 aralığında yer almasının yeterli 

olduğu görülmektedir ( Tabachnick ve Fidell, 2013: 79-83; Demir vd., 2016: 133). Kullanılan 

ölçeklere ilişkin elde edilen değerler incelendiğinde tüm değerlerin ±2 aralığında olduğu 

görülmekte ve veri setlerinin normal dağılım gösterdiği görülmektedir (Tablo 2). 

Tablo 3. Ölçeklere İlişkin Normallik İstatistikleri 

Ölçekler Ortalama Standart Sapma Çarpıklık Basıklık 

Yerel Yiyecek Tüketim Niyeti 3,31 0,728 0,125 0,110 

Yiyecekte Yenilik Korkusu 3,54 1,114 0,232 0,260 

Etnik Yiyecek Tüketim Niyeti 4,54 1,782 0,472 0,873 

Gastronomi İmajı 4,94 1,000 0,559 0,108 

 

Yiyecekte yenilik korkusu, gastronomi imajı ve yerel yiyecek tüketim niyeti 

değişkenlerinden oluşan model için elde edilen korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde 

bağımsız değişkenler (yiyecekte yenilik korkusu ve gastronomi imajı) ile bağımlı değişken (yerel 

yiyecek tüketim niyeti) arasında anlamlı (p<,05) bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Bu sonuç 

bağımlı değişkenin bağımsız değişkenler tarafından açıklanabileceğini göstermektedir (Tablo 3).  

Regresyon analizinin diğer bir varsayımı çoklu bağlantı problemidir. Bu sorunun oluşup 

oluşmadığını incelemek için bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon sonuçları incelenmiştir. 

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde bağımsız değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı 

(p>,05) görülmektedir (Tablo 3). 

Tablo 4. Yerel Yiyecek, Neofobi ve Gastronomi İmajına İlişkin Korelasyon Analizi Bulguları 

Korelasyon Yerel Neofobi Gastronomi İmajı 

Pearson Korelasyon Yerel 

Neofobi 

Gastronomi İmajı 

1,000 

-,522 

,258 

-,522 

1,000 

-,055 

,258 

-,055 

1,000 

 

Anlamlılık 

 

Yerel 

Neofobi 

Gastronomi İmajı 

. 

,000 

,000 

,000 

. 

,139 

,000 

,139 

. 

N  392 392 392 
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Tablo 5. Yerel Yiyecek, Neofobi ve Gastronomi İmajına İlişkin Regresyon Analizi Bulguları 

 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişkenler 

Beta 

değeri 

t 

değeri 

p 

değeri 

R-

square 

F 

değişim 

F değ. 

anlam 

Destinasyonda 

Yerel Yiyecek 

Tüketim 

Niyeti 

Neofobi -,333 -

12,220 

,000 ,322 93,906 ,000 

Gastronomi İmajı ,168 5,523 ,000    

 

Yiyecekte yenilik korkusu (neofobi) ile gastronomi imajının destinasyonda yerel yiyecek 

tüketim niyetini yordama gücüne ilişkin çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 4’te yer 

almaktadır. Varyans analizi sonuçları (F: 93,906 p < .05) kurulan regresyon modelinin genel olarak 

anlamlı olduğunu göstermektedir. Regresyon analizi, neofobi ile gastronomi imajının destinasyonda 

yerel yiyecek tüketim niyetinin birer yordayıcısı olduğunu (R2: ,322), neofobi değişkeninin 

yordama gücünün negatif yönlü ve anlamlı (β: -,333)  olduğunu, gastronomi imajı değişkeninin 

pozitif yönlü ve anlamlı (β: ,168) olduğunu,  bu iki değişkenin yordama gücünün normal düzeyde 

olduğunu (% 32.2) göstermektedir. Gerçekleştirilen analiz sonucunda H1 ve H2 hipotezleri kabul 

edilmiştir. 

Yiyecekte yenilik korkusu ve gastronomi imajının etnik yiyecek tüketim niyeti üzerindeki 

etkisini incelemek çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Analizler gerçekleştirilmeden 

önce gerekli varsayımlar test edilmiştir. Yiyecekte yenilik korkusu, gastronomi imajı ve etnik 

yiyecek tüketim niyeti değişkenlerinden oluşan model için elde edilen korelasyon sonuçları 

incelendiğinde bağımsız değişkenler yiyecekte yenilik korkusu ve gastronomi imajı ile bağımlı 

değişken etnik yiyecek tüketim niyeti arasında anlamlı (p<,05) bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 

Bu sonuç bağımlı değişkenin bağımsız değişkenler tarafından açıklanabileceğini göstermektedir 

(Tablo 5).  

Regresyon analizinin ikinci varsayımı bağımsız değişkenler arasında arasında anlamlı bir 

ilişkinin olmaması şeklindedir. Çoklu bağlantı problemi olarak bilinen bu sorunun oluşup 

oluşmadığını incelemek için bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon sonuçları incelenmiştir. 

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde bağımsız değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı 

(p>,05) görülmektedir (Tablo 5.) 
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Tablo 6. Etnik Yiyecek, Neofobi ve Gastronomi İmajına İlişkin Korelasyon Analizi Bulguları 

Korelasyon Etnik Neofobi Gastronomi İmajı 

Pearson Korelasyon Etnik 

Neofobi 

Gastronomi İmajı 

1,000 

-,624 

,132 

-,624 

1,000 

-,055 

,132 

-,055 

1,000 

 

Anlamlılık 

 

Etnik 

Neofobi 

Gastronomi İmajı 

. 

,000 

,004 

,000 

. 

,139 

,004 

,139 

. 

N  392 392 392 

Regresyon analizinin yapılabilmesi için gerekli olan son varsayım ise verilerin normal 

dağılım göstermesi şeklindedir. Kullanılan ölçeklerin tamamının normal dağılım gösterdiğine 

ilişkin sonuçlar Tablo 2’de gösterilmektedir. Veriler incelendiğinde tüm ölçeklerin normal dağılım 

gösterdiği görülmektedir. 

 

Tablo 7. Etnik Yiyecek, Neofobi ve Gastronomi İmajına İlişkin Regresyon Analizi Bulguları 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişkenler 

Beta 

değeri 

t 

değeri 

p 

değeri 

R-

square 

F 

değişim 

F değ. 

anlam 

Etnik Yiyecek 

Tüketim 

Niyeti 

Neofobi -,990 -

15,734 

,000 ,396 129,441 ,000 

Gastronomi İmajı ,175 2,496 ,003    

 

Neofobi ile Gastronomi imajının etnik yiyecek tüketim niyetini yordama gücüne ilişkin 

çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 6’de yer almaktadır. Varyans analizi sonuçları (F: 

129,441 p < .05) kurulan regresyon modelinin genel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Regresyon analizi, neofobi ile gastronomi imajının etnik yiyecek tüketim niyetinin birer yordayıcısı 

olduğunu (R2: ,396), neofobi değişkeninin yordama gücünün negatif yönlü ve anlamlı (β: -,990)  

olduğunu, gastronomi imajı değişkeninin pozitif yönlü ve anlamlı (β: ,175) olduğunu,  bu iki 

değişkenin yordama gücünün normal düzeyde olduğunu (% 39.6) göstermektedir. Yapılan analiz 

sonucunda H3 ve H4 hipotezleri kabul edilmiştir. 
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Şekil 2. Araştırma Modeline İlişkin Hipotez Sonuçları 

 

Bu çalışmada geliştirilen kavramsal modelden elde edilen istatistiki sonuçlara göre; 

yiyecekte yenilik korkusunun destinasyonda yerel yiyecek tüketim niyeti ve etnik yiyecek tüketim 

niyeti üzerinde negatif yönlü ve anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermiştir. Bu doğrultuda H1 ve 

H3 hipotezleri kabul edilmiştir. Çalışmanın diğer bir sonucuna göre gastronomi imajının 

destinasyonda yerel yiyecek tüketim niyeti ve etnik yiyecek tüketim niyeti üzerinde pozitif yönlü 

anlamlı bir etkisinin olduğu yönündedir. Bu sonuçlar ışığında H2 ve H4 hipotezleri kabul edilmiştir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışmada gastronomi imajı ve yiyecekte yenilik korkusu algılarının etnik yiyecek tüketim 

niyeti ve destinasyonda yerel yiyecek tüketim niyetine etkileri incelenmiştir. Sonuçlar gastronomi 

imajının destinasyonda yerel yiyecek tüketim niyeti ve etnik yiyecek tüketim niyetini pozitif yönlü 

ve anlamlı bir şekilde etkilediğini göstermiştir. Literatürdeki çalışmalar turistlerin seyahat ettikleri 

destinasyonun gastronomi imajına yönelik algılarını ve buna bağlı olarak o mutfağın yerel 

yiyeceklerini tüketme niyetleri üzerine gerçekleştirilmiştir ve sonuçlar algılanan yiyecek imajının 

davranışsal niyetleri etkilediğini göstermektedir (Karim vd., 2007; Ryu vd., 2008; Karim vd., 2011; 

Lertputtarak, 2012; Qing-Chi vd., 2013). Literatürden farklı olarak bu tez çalışmasında yerel halkın 

kendi ülkelerine yönelik gastronomi imajı algılarının gidilen destinasyonun yerel yiyecekleri 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgular, ulusal mutfağa yönelik gastronomi imajının da 

farklı destinasyonların yerel yiyecek tüketim niyetini etkilediğini göstermektedir. Bu sonuçlar 

doğrultusunda gidilen destinasyona yönelik imaj algılaması kadar kişinin kendi mutfağına yönelik 

imaj algıların da yiyecek tüketim niyetine etki ettiğini göstermektedir. Ichijo ve Ranta (2018:18) 

ulusal gastronomiye yönelik algıların başka bir ülkeye seyahat sırasında etkili bir faktör olduğunu 

ifade etmektedir. Çalışmanın sonuçları da aynı fikri destekler niteliktedir. 

Ulusal mutfak, kişinin damak tadının şekillenmesini sağlayan bir unsur olmasıyla kişinin 

aşina olduğu yiyecekleri de belirleyen bir yapı oluşturmaktadır. Tüketicilerin aşina oldukları 
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lezzetlere yönelik algılarının olumlu yönde olduğunu gösteren çalışmalarda elde edilen sonuçlar ile 

örtüşmektedir (İlban vd.,2018).  

Germov ve Williams (2017), insanların dünyanın neresinde olursa olsun, dünyaya geldikleri 

kültür ile şekillendiğini ve o kültüre ait beslenme alışkanlıkları sayesinde kişisel lezzet algısının 

oluştuğunu ifade etmiştir. İnsanların yeni karşılaştıkları lezzetleri de içinde yetiştirildiği kültür 

üzerinden yorumladıklarını belirtmişlerdir. Elde edilen bulgular da yerel halkın ulusal mutfaklarına 

yönelik imaj algılarının yüksek olduğunu göstermektedir. 

 Yiyecekte yenilik korkusu ile ilgili sonuçlar yenilik korkusunun etnik yiyecek ve 

destinasyonda yerel yiyecek tüketim niyeti üzerinde negatif yönlü ve anlamlı bir etkiye sahip 

olduğunu göstermektedir. Tüketicilerdeki yiyecekte yenilik korkusu algıları destinasyonda yerel 

yiyecek tüketim niyeti üzerindeki negatif yönlü anlamlı etkisi literatürdeki çalışmalar tarafından da 

desteklenmektedir (Pliner ve Hobden, 1992; Verbeke ve Lopez, 2005; Derinalp Çanakçı, 2016; 

Üzülmez, 2018). 

 Yiyecekte yenilik korkusunun etnik yiyecek tüketim niyeti üzerinde daha güçlü bir etkiye 

sahip olduğu belirlenmiştir. Bu durum yenilik korkusunun tüketicilerin kendi ikametlerinde etnik 

yiyecekleri tüketme niyetlerini daha fazla etkilediğini göstermektedir. Ancak seyahat edilen ülkede, 

o ülkeye ait yerel yiyeceklerin tüketiminde daha orta düzey bir etkiye sahip olduğu dikkat 

çekmektedir. Yiyeceklere aşinalık (Roseman vd., 2013) ve kültürel değerlerin (Kim ve Eves, 2012; 

Kodaş ve Özel, 2016; Semerci ve Akbaba, 2018) yiyecek tüketiminde etkili unsurlar olması 

tüketicilerin ikametinde kendi ulusal mutfaklarını tercih etmeye iten faktörlerdir. 

Gerçekleştirilen çalışma sonunda yerel halkın gastronomi imajı ve yiyecekte yenilik korkusu 

algılarının hem destinasyondaki yerel yiyecek tüketim niyeti üzerinde hem de ikamet edilen yerde 

etnik yiyecekleri tüketim niyeti üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Her çalışmada olduğu gibi 

gerçekleştirilen bu çalışmada da bazı sınırlılıklar bulunmaktadır. 

Çalışmada ele alınan değişken sayısının fazla olması nedeniyle katılımcıların cevapları 

demografik özelliklerine göre değişkenlik gösterip göstermediği çalışma kapsamında 

değerlendirilmemiştir. Yapılacak olan benzer bir çalışmada demografik özelliklere göre yapılan 

değerlendirmelerin mevcut çalışmaya farklı bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir. 

Türkiye, mutfak kültürü zengin bir coğrafya olup bölgeden bölgeye beslenme alışkanlıkları 

ve yiyecek- içeceklere olan yaklaşım şekilleri farklılaşan bir ülkedir. Bu nedenle Türkiye’nin farklı 

bir bölgesinde yerel halk ile gastronomi imaj çalışmasının gerçekleştirilmesi bu tez çalışmasında 

elde edilen sonuçlardan daha farkı bulgular elde etme fırsatı sağlayabilir.  
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Bu çalışmada destinasyonda yerel yiyecek tüketim niyeti ve etnik yiyecek tüketim niyeti test 

edilirken bir sınırlandırma getirilmeyip katılımcılardan genel bir cevap vermeleri istenmiştir. Ancak 

insanların her ülkeye ve her bir mutfak kültürüne karşı farklı niyetler içerisinde olabileceği 

düşünüldüğünde, benzer bir  çalışma belirli bir etnik mutfağa (örneğin Japon, Hint, İtalya vd.) ve 

belirli yerel bir destinasyona göre tekrarlanması, daha farklı sonuçlar elde etme olanağı 

sağlayacaktır. 
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KONAKLAMA SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI: 

VAN ÖRNEĞİ 

Burcu TURAN TORUN1 Aysel DOĞAÇ2 

Özet 

Van İlinde yer alan konaklama işletmelerinde görevli çalışanların örgütsel bağlılıkları ile 

demografik farklılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma 2017’de, Van 

Merkezinde bulunan 55 konaklama işletmesinde yürütülmüştür. Örneklemde çalışmaya katılan 257 

gönüllü kişi yer almaktadır. Araştırmanın anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Demografik 

sorulardan oluşan birinci bölümde, örneklem grubundaki işletmelerin ve işletme yöneticilerinin 

temel özelliklerinin ortaya çıkarılması hedeflenirken, ikinci bölümde örgütsel bağlılık ölçeğine 

ilişkin 22 soru yer almıştır. Araştırmada 7 temel hipotez kurulmuştur. Bunlar; çalışanların cinsiyet, 

medeni durum, yaş, eğitim durumu, gelir durumu, işletmede çalışma süresi ve şu an ki işletmede 

çalışma süresine ilişkin hipotezlerdir. Anket sonucunda elde edilen veriler SPSS yazılımı ile analiz 

edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak örgütsel bağlılık anketi de çalışanlara 

yöneltilmiştir Allen and Meyer (1990) üç boyutlu örgütsel bağlılık modeli esas alınmış, Wasti 

(2002) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan 7 

hipotezden, cinsiyet ve medeni durumuna göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Fakat yaş ve 

eğitimde normatif bağlılık boyutunda, gelir ve turizm sektöründe çalışma yılında devam ve normatif 

bağlılık boyutunda anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Ayrıca şu an ki iş yerinde çalışma yılına 

göre de, örgütsel bağlılık düzeyi yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 
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ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF HOSPITALITY SECTOR EMPLOYEES: 

VAN EXAMPLE 

 

Abstract 

Therelation ship between organizational commitment and demographic differences of employees 

working in accommodation businesses in Van Province is aimed. The study was conducted in 55 

accommodation establishments in Van Center in 2017. The sample includes 257 people who 

participated in the research. The survey form of there search consists of two parts. In the first place 

among the demographic questions, it was aimed to reveal the main characteristics of the enterprises 

and businessmanagers in the sample group, while the coloring 22 questions were replaced in the 

second organizational commitmentscale. 7 basichypo these shave been established in there search. 

These; Employees' gender, maritalstatus, age, educationalstatus, income, working time in the 

business, and working time in a current business are hypotheses. The data obtained from the 

question naire were analyzed with SPSS software. Intheresearch, the organizational commitment 

question naire was directed to the employees as the data collection tool. Allenand Meyer's (1990) 

three – dimensional organizational commitment model was taken as the basis, the organizational 

commitment scalerepeated by Wasti (2002) wasused. Of the 7 hypothesesused in the study, nome 

aningful was know naccording to genderandmarital status. However, it has been observed that it is 

seen in the dimension of normative in ageandeducation, in the dimension of continuation, 

andnormative in income and tourism study area. Itwasal sorevealed thatthe level of organizational 

commitment is higherthanthecurrent work place. 

Keywords: Organizational Commitment, Emotional Commitment, Attendance Commitment, 

Normative Commitment  

JEL Codes: M11,M19 

 

 

Giriş 

Son zamanlarda bütün dünyada meydana gelen hızlı değişimler, örgütleri ve örgütün en önemli 

parçaları olan iş görenleri de değişime mecbur etmektedir. Bu hızlı değişimlerde ki teknolojik 

yapılarının yanı sıra organizasyonel yapılarında da önemli değişiklere yol açmıştır. İnsan kaynakları 

personel yönetimin yerini almıştır. İşletmeler yoğun rekabette amaçlarına ulaşabilmek ve 

sürdürebilirliğini korumak için çalışanların kendilerini geliştirmeye ve öğrenmeye adadıkları, 
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iletişimin açık olduğu ve güvenli bir ortamı sağlayan bir organizasyon yapısı oluşturmak için gayret 

sarf etmektedirler (Çekmecioğlu ve Eren, 2007).  Bu gayretli ortamda çalışanlar kendilerini örgüt 

içinde daha mutlu, huzurlu ve güvenli hissetmeleri onların örgütün amaçlarına odaklanmayı 

artıracaktır. Psikolojik olarak güçlenmiş çalışanların örgüte bağlılıkları da artacaktır.  

Günümüzde, konaklama sektöründe emeğin yoğun olduğu çalışma alanı olan insan kaynakları örgüt 

başarısında önemi büyüktür. Bundan dolayı, iş görenlerin örgütsel bağlılık durumları örgüt 

başarısını etkilemektedir. Örgütsel bağlılıkta iş görenlerin demografik özelliklerinin de etkili olduğu 

söylenebilir. Bu amaçla gerçekleştirilen bu çalışmada, otel çalışanlarının örgütsel bağlılıklarında 

etkili olan demografik faktörler ve bu boyutlar arasındaki algılama farklılıklarının belirlenmesine 

çalışılmaktadır (Tekin ve Birincioğlu, 2017).  

Örgütsel bağlılık ile ilgili literatür gözden geçirilirken, anlamların farklı içeriklere sahip olduğu 

görülmektedir, ancak genel olarak; bir tutuma veya davranışsal temele dayanma eğilimindedir 

(Meyer ve Allen, 1997; Mowday ve diğerleri 1979; Wahn, 1998).Genel olarak çeşitli şekillerde 

örgütsel katılımı etkileyen faktörler; organizasyon yapısı ikinci ise bireysel faktörler, görev ve 

pozisyon, iş deneyimi ve çalışma ortamı olarak kategorize edilebilir (Taş, 2017). 

Örgütsel bağlılık organizasyonun temel unsurlarından biri olarak görüldüğünde; Örgütsel bağlılığı 

yüksek çalışanların görevlerini, yetkilerini sorumluluklarını yerine getirme, organizasyonlarıyla 

verimli bir ilişki kurma ve sürdürme eğilimleri, ekstra çabaları ve örgütleriyle olumlu bir ilişki 

kurma ve sürdürme eğilimleri ile açıklanabilir (Topaloğlu, Koç ve Yavuz, 2008). 

Örgütsel bağlılık, iş görenlerin örgüt içerisinde verimli olmalarını ve bulunulan ortamda birlikte 

olmaktan zevk aldıkları bir yer olarak benimsemeleridir. Örgütsel bağlılık örgüt ve çalışan uyumuna 

bağlı olarak oluşur. Fakat örgütsel bağlılığı olmayan veya örgüte bağlılığı az olan iş görenler ya 

işletmede istemeyerek işine devam etmekte ya da başka bir iş alternatifi yaratmaya başlamaktadır. 

Bu olay tüm çalışanlar üzerinde bir etki oluşturmakta ve çalışanlarında işletmeden ayrılmasını daha 

da kolaylaştırmaktadır. Yani örgütsel bağlılık, örgütlerin başarısı ve devamlılığı bakımından önemli 

bir rol oynamaktadır. 

Hizmet sektöründe en fazla çalışanı birlikte tutan ve hizmet üreten örgütlerden biri otel 

işletmeleridir. Örgütün büyüyüp gelişebilme ve kar edebilmesi için çalışanın tutum ve davranışlarını 

da anlaması gerekmektedir. Örgütsel bağlılığı etkileyen davranışların belirlenmesi de örgütsel 

bağlılığın seviyesini artıracaktır. Şayet örgüt içi memnuniyeti sağlanırsa müşteri memnuniyeti 

açısından önemli olacaktır. Örgütsel bağlılık örgütlerin sürdürülebilirlik, başarı ve amaçları 

bakımından önemli bir rol oynamaktadır. 

 



 

Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal of Tourism And Research 

 

Cilt / Volume: 10 Yıl / Year: 2021 
Sayı / Number: 1  

 

 

107 
 

  

Örgütsel Bağlılık 

Bağlılık, kişiyi belirli bir fikre, bireye ya da gruba karşı önceden hazırlayan bir tutum olarak 

belirtilmektedir (Doğan & Demiral, 2009). Bağlılık günlük kullanımda ise, karşısındaki kişiye 

sevgili ve saygılı bir biçimde davranma ve içten bağlılık anlamına gelmektedir (Meşe, 2007). 

Örgüt kavramı ise, bir işi yerine getirebilmek için çoğaltılabilen rasyonel bir araç olarak 

açıklanmaktadır. Buna göre de, bir sistemde işlevler, hedefler, şartlar ve güçler örgütün işleyişini 

belirlemektedir. Bu şekilde örgütler, kişilerin enerjisini aktif hale getirmek ve bunu, belirli hedeflere 

yönlendirmek için kurulmaktadır (Gürsel, 2006). 

Örgütsel bağlılık ilk defa Whyte aracılığıyla 1956 senesinde incelenmiş, daha sonra da Porter, 

Mowday, Meyer, Steers, Allen ve Becker gibi birçok araştırmacı aracılığıyla da geliştirilmiştir. 

Fakat bu bağlılık içinde pek çok disiplini bulundurması ve her bir araştırmacının bu konuyu kendi 

uzmanlığı çerçevesinde değerlendirmesi sebebiyle kavramın birçok farklı tanımı yapılmıştır (Eroğlu 

ve ark. 2011). 

Bu kapsamda örgütsel bağlılığın tarihsel gelişim sürecini, 1960 Becker Yan bahis kuramını ortaya 

koydu. 1966 Grusky Eğitim, cinsiyet ve bağlılık ilişkisini ele aldı. Grusky Eğitim, cinsiyet ve 

bağlılık ilişkisini ele aldı. 1970 Steers Bağlılığın, örgütsel etkinliğin önemli bir belirleyicisi 

olduğunu ortaya koydu. 1972 Hrebiniak & Alutto Bağlılık ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi inceledi. 

1974 Buchanan Örgütsel bağlılığın tutumsal modelini geliştirdi. 1974 Porter vd. Örgütsel bağlılığın 

davranışsal modelini öne sürdü. 1977 Salancik&Staw Davranışsal bağlılık modelini geliştirdiler. 

1979 Mowday vd. Örgütsel bağlılığı psikolojik yaklaşımla incelediler. 1980 Morris &Steers 

Bağlılığın belirlenmesinde eğitimin etkisini incelediler. 1981 Morris & Sherman Yaş ve kıdemin 

bağlılık üzerine etkisini incelediler. 1984 Meyer & Allen Becker’ın yan bahis teorisi ile ilgili 

ampirik çalışma yaptılar. 1990 Allen & Meyer Örgütsel bağlılığı üç boyutta ele aldılar (Yıldız, 

1993) . 

Örgütsel bağlılık konusunda literatürde çeşitli açılardan bir alıntı görülmektedir. Örneğin, 

(Agarwala et ark. 2014)örgütsel bağlılık olgusunu, bir kişinin çalıştıkları organizasyon hakkında ne 

hissettiğini sadece "psikolojik bir bağlılık" olarak tanımlarlar. 

Genel olarak örgütsel bağlılık, iş görenlerin devam edebilmeleri için pozitif bir istek duyma, 

örgütün hedeflerine gönüllü çaba harcamak ve güçlü bir inanç yaratmak şeklinde tanımlanmaktadır. 

Bayram’ın 2005 yılında yapmış olduğu çalışmada örgütsel bağlılığı; iş görenlerin örgütten ayrılmak 

istememeleri, örgütün bütün faaliyeti, menfaati ve başarısı ile kimliklime, iş görenin örgüte karşı 
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göstermiş olduğu sadakat davranışı ve iş gördüğü örgütün başarılı olabilmesi için göstermiş olduğu 

alaka biçiminde ifade etmiştir (Bayram, 2005). 

Yüksek örgütsel bağlılığa sahip çalışanlar, kuruluşun değerlerine ve hedeflerine güçlü bir şekilde 

inanır ve beklenti ve emirlere isteyerek uyar. Bu üyeler aynı zamanda en düşük beklentilerin çok 

üzerinde çaba gösterirler ve hedeflere istenilen şekilde ulaşılması için organizasyonda kalmaya 

kararlıdırlar (Balay, 2002). Kahn ve Katz'a göre, "örgütsel hedeflere bağlılık", sadece devamsızlıkta 

ve rekabet gücü ve nicelik açısından belirli bir pozisyonun başarısıyla işgücü devrinde bir düşüşten 

rahatsız değildir; aynı zamanda, bireyi organizasyonel varoluş ve en yüksek sistem başarısı için 

gerekli olan çeşitli gönüllü eylemlere yönlendirir (Bayram, 2005). 

Örgütsel bağlılık temelinde, kişi ile karşılıklı alışveriş gerçekleşir. Bir kişi kuruluştan belirli bir ödül 

ya da fayda elde ederse, kişi de kendisini kuruluşa adar. Yani kişi ile kuruluş arasındaki alışverişte, 

örgüte olan dayanışmaya bağlılık belirli bir ödül veya menfaati gözetir (Ersoy ve Bayraktaroğlu, 

2015). 

Örgütsel Bağlılığın Boyutları 

1. Duygusal Bağlılık 

Duygusal bağlılık, iş görenlerin duygusal anlamda örgüte bağlı olmalarını ve örgüt ile özdeş 

durumda olmalarını tanımlamaktadır (Doğan & Demiral, 2009). Duygusal anlamda örgüte bağlılık 

gösteren personeller, kendilerini örgütten bir parça olarak görmekte, çalışanlar için örgüt büyük bir 

anlam ve öneme sahip olmaktadır (Doğan & Demiral, 2009). Bundan dolayı yüksek düzeyde 

duygusal bağlılık gösteren personeller kendi isteklerinden ötürü örgütte kalamaya devam ederler 

(Allen & Meyer, 1990). 

2. Devam Bağlılığı 

Devam bağlılığı, çalışanların örgüte yaptıkları yatırımlara dayalı olarak kavramsallaştırılan 

bağlılıktır. Rasyonel bağlılık ya da algılanan maliyet olarak da isimlendirmek mümkündür. 

Araştırmacıların Becker’in yan bahis (side-bet) kuramından yola çıkarak geliştirdikleri devam 

bağlılığı, çalışanın örgütten ayrıldığı takdirde katlanmak zorunda olacağı maliyetlerin farkında 

olması anlamına gelmektedir. Tanımdan da anlaşıldığı üzere devamlılık bağlılığına sahip çalışanlar 

ihtiyaçlarından dolayı örgütte kalmaktadır (Arslantürk & Şahan, 2012). 
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3. Normatif Bağlılık 

İlk olarak Vardi ve Weiner tarafından keşfedilen ve sonrasında Allen ve Meyer’in geliştirmiş 

olduğu normatif bağlılık, iş görenlerin çalışma şeklini ve diğer sosyal bazı kurallardan dolayı 

(Gautam, Van, & Wagner, 2001) bulundukları örgüte karşı sorumluluklarının olduğunu 

düşünmeleri ve bu sebeple duygusal olarak (Meşe, 2007), örgüte bağlılık göstermelerinin doğru 

olduğuna inanmaları anlamına gelmektedir (Wasti, 2002). 

Örgütsel Bağlılık Düzeyleri 

Bütün örgütlerde olduğu gibi sağlık örgütlerinde de söz konusu stratejik amaçlarla birlikte örgütün 

bütün amaçlarını gerçekleştirmek ve devamlılıklarını sağlamak için çalışanların örgütsel bağlılık 

düzeyleri büyük önem taşımaktadır. Örgütsel bağlılık düzeyleri yüksek olan örgütler amaçlarına 

ulaşma da daha başarılı olabilmektedir. Bu bağlamda örgütün başarısı için gerekli olan örgütsel 

bağlılık düşük düzeyde örgütsel bağlılık, orta düzeyde örgütsel bağlılık ve yüksek düzeyde örgütsel 

bağlılık olmak üzere üç ana başlıkta incelenmektedir (Dinçer, 1992). 

1. Düşük Düzey Örgütsel Bağlılık 

Örgütsel açıdan çalışanların bağlılıklarının düşük düzeyde olması çalışanların örgüte sadık 

olmamasına, iş kalitesini düşürmesine, meslektaşlarını olumsuz etkilemesine, işletmeye karşı 

sadakatin azalmasına sebep olmaktadır. 

2. Orta Düzey Örgütsel Bağlılık 

Orta düzeyde örgütsel bağlılıkta çalışanın tecrübe ve deneyiminin güçlü, fakat örgüt ile arasındaki 

uyum ve örgütsel bağlılığın tam olmadığı bir bağlılık seviyesidir. 

3. Yüksek Düzey Örgütsel Bağlılık 

Bu bağlılık düzeyinde çalışan örgüte güçlü tutum ve eğilimlerle bağlılık duyar. Örgütle özdeşleşme 

sonucunda yüksek bağlılık hem birey hem örgüt açısından önemli sonuçları yansıtmaktadır. 

 

Örgütsel Bağlılık ve Demografik İlişkisi 

Örgütsel bağlılık ile demografik özellikler arasındaki ilişkiyle ilgili yapılan çalışmalarda farklı 

sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır. 

Kars Şeker Fabrikası’nda2015 yılında çalışan 144 kişiye Örgütsel bağlılık ölçeğini kullanılarak 

yapılmıştır. Çıkan sonuçlarda sadece bireyin aylık gelir değişkeninde anlamlı bir farklılık gösterdiği 
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tespit edilmiştir. 501-1000 TL aylık geliri olan çalışanların diğer gelir gruplardan örgütsel bağlılığı 

daha yüksek olduğu görülmüştür (Yeşilkaya, 2015). 

2016 yıllında İstanbul’daki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanlarına391 anket 

uygulanmıştır. Yapılan araştırmada, duygusal bağlılık ile yaş faktörü arasında anlamlı bir farklılık 

görülmüş,51 yaş ve üstü olanların 30 yaş ve altı olanların duygusal bağlılık düzeyleri yüksek sonuç 

göstermiştir. Aylık kişisel gelir arasında anlamlı farklılıklar bulunmakta duygusal bağlılık arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. Çıkan bu sonuçlara göre, otel işletmesi çalışanlarının gelir seviyesi arttıkça 

duyusal bağlılıkta arttığı tahmin edilebilir (Boz & Özkan, 2017). 

2005 yıllında Başarı Teknik Servis AŞ’nin Ankara Genel Müdürlüğü ile İstanbul, Adana ve İzmir 

Bölge Müdürlükleri’nde toplam 105 anket iş görenler ve yöneticilere uygulanmıştır. Yüz yüze 

yapılan anket sorularında, çalışanların birebir görüşleri alınmıştır. Örgüt, kurumla ilgili aldığı 

kararlarda çalışanların fikirleri alınması ve katılımın sağlanması durumunda iş gören bu kararları 

daha kolay benimsemektedir. Çalışma bulgularında, çalışanların fikirleri yeterli düzeyde alınmadığı 

ve bununla ilgili fırsatların çalışanlara verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır (Eroğlu and 

Sarıkamış, 2008). Örgütün bir parçası olduklarını hissetmeleri çalışanların örgütle bütünleşmesini 

ve örgütsel bağlılığın artmasını sağlar. 

Gana'da benzeri olan araştırma, örgütsel bağlılık ile demografik değişkenler arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Gana'daki bir ticari bankanın 10 şubesinden toplam 206 çalışan üzerinde anketler 

uygulanmıştır. Sonuçlar ise; Erkeklerin Gana'da hizmet sektöründeki kadınlara kıyasla kendi 

kuruluşlarına daha fazla bağlı olduklarını göstermiştir. Çalışma ayrıca yaşlı çalışanların genç 

çalışanlarla karşılaştırıldığında kuruluşa daha fazla bağlı olduklarını ortaya koydu. Bununla birlikte, 

ayrıca bekâr çalışanların evli ve boşanmış çalışanlarla karşılaştırıldığında işlerine daha fazla bağlı 

olduklarını göstermiştir Çalışma ayrıca, örgütsel bağlılık ve demografik değişkenler arasında 

anlamlı bir ilişki olduğuna dair kanıt olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, bazı örgütsel politikalar 

performanslarını arttırmak için çalışanların bağlılıklarının iyileştirilmesine yönelik olmalıdır 

(Affum-Osei, Acquaah & Acheampong, 2015). 

İstanbul'da bankacılık sektöründen seçilen örneklem grubunda 200 çalışana yöneltilen anketlerin 

sonuçları ise, Yaş ortalaması yarısından fazlası 26-35 yaş olan çalışanlar yaş arttıkça, maddi 

beklentilere dayanan bağlılığın arttığı söylenebilir. Ayrıca İş tecrübesi analizine göre, 10 yıl iş 

deneyimine sahip işçilerin örgütsel bağlılıkları 16 yaş ve üzeri deneyime sahip çalışanlardan daha 

azdır. Ve 5 yıl deneyime sahip işçilerin sürekli bağlılıkları, 16 yıl ve daha fazla deneyime sahip 

işçilerden daha azdır. Sonuç olarak, yaşları ile ilgili olarak 16 yıl ve daha fazla deneyime sahip 

çalışanların, maddi olarak istekli ve örgütlenme derecesine göre de daha fazla bağlı oldukları 

söylenebilir (Emhan & Gök, 2011). 
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Balıkesir OSB’nde faaliyet gösteren bir işletmede120 çalışanı üzerinde çalışma yapılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda iş görenlerin eğitim ve çalışma sürelerine göre duygusal bağlılık düzeyleri 

arasında farklılık bulunmuştur. Fakat devam ve normatif bağlılık düzeylerinde farklılık 

bulunamamıştır. Çalışanların pozisyonlarına göre, duygusal ve normatif bağlılık düzeyleri arasında 

bir farklılık varken, devam bağlılığı düzeyleri arasında bir fark çıkmamıştır (Örücü & Sezen K, 

2014). 

Tamer, İyigün, and Sağlam (2014) perakende işletmesi çalışanları üzerinde yaptığı çalışmada, 215 

adet anket kullanılmıştır. Örgütün sosyalleşme düzeyinin örgüte bağlılığın tüm boyutları üzerinde 

anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu görülmüştür. 

Çalışma alanı, Kuşadası’ndaki 3 tane beş yıldızlı konaklama işletmelerinde 259 çalışan dâhil 

edilmiştir. Çalışanların eğitim durumu, çalışma süreleri ve gelirlerine göre örgütsel bağlılığın tüm 

boyutundaki algılama düzeylerinde önemli farklılık olduğunu göstermektedir (Çolakoğlu, Ayyildiz 

& Cengiz, 2009).  

 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmada, araştırmanın evreni Van ilinde yer alan konaklama işletmeleri oluşturmaktadır, 

örneklem ise Van merkezde yer alan konaklama işletmeleridir. Çalışmada Van İlinde yer alan 

konaklama işletmelerinde görevli çalışanların örgütsel bağlılıkları ile demografik farklılıkları 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı araştırmaya katılan otel 

işletmesi çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeylerine ve çalışanlarının demografik özelliklerinin 

örgütsel bağlılık arasındaki farklılıklarının ortaya konulmasıdır. 

Bu amaç kapsamında örgütsel bağlılık boyutları belirlenecek ve çalışanların demografik 

özelliklerine göre bu boyutlara bakış açıları arasında farklılık oluşacaktır. Konaklama veya 

işletmeler arasında ki farkı çalışanlar yaratabilir. Bu sebeple, konaklama işletmelerinde müşteri 

memnuniyetinin sağlanması ve müşterinin aynı konaklamayı tekrar tercih etmesi önemlidir. Bu da 

konaklama işletmeleri çalışanları sayesinde sağlanır. Ancak, bir çalışanın tüm performansını 

sergileyebilmesi için örgütüne bağlı olması gerektiği unutulmamalıdır. Çalışanların kuruma 

bağlılığını pek çok faktör etkileyebilir, ancak demografik özellikler bunlar arasında en önemli 

gruptur. Bu demografik özelliklerin işletmeye bağlılığının etkilerini bilmek, işletme yöneticileri için 

örgütsel bağlılığı sürdürmede önemli bir rehber olacaktır. Araştırma, çalışanların demografik ve 

belki de örgütsel boyutları açısından bir farklılık olup olmadığını göstermesi açısından önemlidir. 
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Araştırma Yöntemi 

Çalışma, 2017 yılında Van Merkezinde bulunan yaklaşık 55 konaklama işletmesine uygulanmıştır. 

Çalışma çerçevesinde tüm işletmelere 450 anket dağıtılmış ve bu anketler içerisinde kullanılabilir 

olarak toplam 257 anket çalışmaya dâhil edilmiştir. 

Araştırmada, gözlem ve örnekler tekrarlanabilir ve sayısal araştırmalara dayalı nicel yöntemlere 

göre gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemlerden tarama tekniği kullanılarak çalışma verileri toplanmıştır. 

Çalışmada anket formundan yararlanılmıştır. Kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde çalışanların kişisel bilgilerinin yer aldığı ölçmek için 7, ikinci bölümde örgütsel 

bağlılığı ölçmek için 22 soru yer almaktadır. 

Örgütsel bağlılık anketi de çalışanlara yöneltilmiştir. Allen ve Meyer’ın (1991) üç boyutlu örgütsel 

bağlılık modeli esas alınmış, Wasti (2002: 550) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği 

kullanılmıştır. Toplam 22 ifadeden oluşan üç boyutlu örgütsel bağlılık anketinde ilk sekiz ifade 

duygusal bağlılık, 9-15. ifadeler devamlılık bağlılığı ve 16-22. İfadeler normatif bağlılık ile ilgidir. 

Duygusal bağlılık, çalışanların örgütleri ile özdeşleştikleri, örgütün amaçlarını benimsedikleri ve 

severek bağlandıklarında gerçekleşmektedir. Devamlılık bağlılığı, çalışanların örgütlerine çıkar 

veya kazanç gözeterek bağlanmalarıyla ilgilidir; çalışanlar zorunda olduklarından örgütlerine 

bağlanmaktadırlar. Normatif bağlılıkta ise, çalışanlar sosyal normları referans alarak 

bağlanmaktadırlar; kendisine zamanında sahip çıkmış örgütüne bağlanmanın ahlâkî olduğunu 

düşünmektedirler.                                                                                                                             

Van merkezde faaliyet gösteren tüm konaklama işletmelerinde çalışanların demografik özellikleri 

ile örgütsel bağlılık boyutlarına bakış açıları arasında farklılık olup olmadığını belirlemeye yönelik 

7 hipotez geliştirilmiştir. 

Araştırmanın Hipotezleri 

H1: Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H2: Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri medeni durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H3: Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri yaşa göre farklılık göstermektedir. 

H4: Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H5: Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri gelir durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H6: Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri hizmet sektöründe (konaklama) çalışma sürelerine, göre 

farklılık göstermektedir 

H7: Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri hizmet sektöründe (konaklama) şu anki işyerinde 

çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. 
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Araştırmanın Güvenilirliği ve Geçerliliği 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerinin tespit edilmesi için Cornbach’s Alpha Testi 

kullanılmıştır.  

Tablo 1.Örgütsel Bağlılık Ölçeği Güvenilirlik Analizi 

 Cronbach's Alpha N 
Duygusal Bağlılık 0,873 8 
Devam Bağlılığı 0,842 7 

Normatif Bağlılık 0,910 7 
Örgütsel Bağlılık 0,935 22 

 

Yapılan analiz neticesinde örgütsel bağlılık ölçeğinin güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alpha) 0,935 

olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç çerçevesinde örgütsel bağlılık ölçeği ile elde edilen verilerin 

güvenilir olduğu söylenebilmektedir (Tablo 1).  

 

Verilerin Analizi 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 21.0 İstatistik 

paket programı kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları 

(Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında 

iki grup durumunda, normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında 

Bağımsız örnekler (Independent samples) t testi ile karşılaştırılmıştır. Niceliksel verilerin 

karşılaştırılmasında ikiden fazla grup durumunda, normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar 

arası karşılaştırmaları Tek yönlü varyans analizi (Oneway Anova) ile test edilmiş, farklılığa neden 

olan grubun tespitinde Tukey testi kullanılmıştır. Sonuçlar %95 güven aralığında, P < 0,05 

anlamlılık düzeyinde değerlendirmiştir. 

Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamında elde edilen konaklama sektörü çalışanlarının demografik özellikleri Tablo 

2’de verilmiştir. 

Buna göre çalışanların %34 (88 kişi)’ü kadın ve %66 (169 kişi)’sı erkek şeklinde dağılmışlardır. 

Erkeklerin bu sektörde kadınlara göre yaklaşık iki misli daha fazla oldukları görülmektedir. 

Çalışanların birbirlerine yakın oranlarda olmak üzere %56,4 (144 kişi)’ünün evli, %43,6 (113 

kişi)’sının bekâr olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların %93,8’inin 22-44 yaş Aralığında [21-34 yaş, 

%48,6 (124 kişi); 35-44 yaş %45,2 (117 kişi)] olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan 

katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde önemli bir kısmının lise mezunu, (%47,1 (120 kişi) 

oldukları, geriye kalan dağılımın sırasıyla %14,3 (37 kişi)’ünün lisans, %12 (31 kişi)’sinin ön 
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lisans, %10,8 (28 kişi)’in ortaokul, %4,6 (12 kişi)’sının lisansüstü, %4,2 (11 kişi)’sinin okur-yazar 

olduğu ve %0,8 (2 kişi)’in ise okur-yazar olmadığı görülmüştür. 

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Konaklama Sektörü Çalışanlarının Demografik Özellikleri 

Özellikler  f % 
Cinsiyet Kadın 88 34,0 
 Erkek 169 66,0 
 Toplam 257 100,0 
Medeni  

 

 

Bekâr 113 43,6 
 Evli 144 56,4 
 Toplam 257 100,0 
Yaş 22-34 Yaş 124 48,6 
 35-44 Yaş 117 45,2 
 45-60 Yaş 14 5,4 
 60 Yaş Üstü 2 ,8 
 Toplam 257 100,0 
Eğitim Durumu Okur Yazar Değil 2 ,8 
 Okur Yazar 11 4,2 
 İlkokul 16 6,2 
 Ortaokul 28 10,8 
 Lise 120 47,1 
 Lisans 37 14,3 
 Ön lisans 31 12,0 
 Lisansüstü 12 4,6 
 Toplam 257 100,0 
Gelir Durumu 1000 TL Altı 36 14,7 
 1001-2000 TL 86 33,2 
 2001-3000 TL 103 39,8 
 3001-4000 TL 19 7,3 
 4000 TL Üstü 13 5,0 
 Toplam 257 100,0 
Hizmet Sektöründe (konaklama) Çalışma Sürelerine Göre 1 Yıl veya Daha Az 47 18,1 
 2-5 Yıl Arası 97 37,5 
 6-9 Yıl arası 57 22,0 
 10-13 Yıl Arası 13 5,0 
 14 Yıl ve Üzeri 45 17,4 
 Toplam 257 100,0 
Hizmet Sektöründe (konaklama) Şu anki İşyerinde Çalışma 

  

1 Yıl veya Daha Az 100 38,6 
 2-5 Yıl Arası 93 35,9 
 6-9 Yıl arası 47 18,1 
 10-13 Yıl Arası 12 4,6 
 14 Yıl ve Üzeri 7 2,7 
 Toplam 257 100,0 

 

Katılımcıların %70’inin 1001-3000 TL gelire sahip olduğu [%39,8 (103 kişi) 2001-3000 TL; %33,2 

(86 kişi) 1001-2000 TL], geri kalan %30’un ise sırasıyla %14,7 (36 kişi)’ünün 1000 TL altında, 



 

Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal of Tourism And Research 

 

Cilt / Volume: 10 Yıl / Year: 2021 
Sayı / Number: 1  

 

 

115 
 

  

%7,3 (19 kişi)’ünün 3001-4000 TL, %5 (13 kişi) 4000 TL’nin üstünde gelire sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Katılımcıların konaklama sektöründe çalışma sürelerine göre dağılımı ise sırasıyla %37,5 

(97 kişi)’si 2-5 yıl, %22 (57 kişi) 6-9 yıl, %18,1 (47 kişi)’i 1 yıl veya daha az, %17,4 (45 kişi)’ü 14 

yıl ve üzeri, %5 (13 kişi)’inin 10-13 yıl şeklinde olmuştur. Katılımcılar şu anki işletmede çalışma 

yıllarına göre %38,6 (100 Kişi) 1 yıl ve daha fazla, %35,9 (93 Kişi) 2-5 Yıl Arası, %18,1 (47 Kişi) 

6-9 Yıl Arası, %4,6 (12 Kişi) 10-13 yıl arası ve %2,7 (7 Kişi) 14 Yıl ve Üzeri, şeklinde 

dağılmışlardır. 

Araştırmanın Hipotezlerine İlişkin Bulgular 

Tablo 3. Katılımcıların Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Cinsiyete Göre Farklılık Analizi 

Boyutlar Cinsiyet N Ortalama St. Sapma F P 

Duygusal Bağlılık Kadın 88 4,0156 ,75378 0,354 0,552 
Erkek 169 4,0721 ,72204 

Devam Bağlılığı Kadın 88 3,9886 ,80411 0,079 0,779 
Erkek 169 3,9011 ,75109 

Normatif Bağlılık Kadın 88 4,0552 ,75046 0,113 0,737 
Erkek 169 4,3846 ,68707 

Örgütsel Bağlılık Kadın 88 4,0196 ,70784 3,185 0,076 
Erkek 169 4,1174 ,61813 

 

Katılımcılar cinsiyetlerine göre 169 Kişi Erkek, 88 Kişi Kadın şeklinde dağılmışlardır. İş görenlerin 

cinsiyetlerine göre örgütsel bağlılık seviyelerinin araştırıldığı bu hipotezde, katılımcıların örgütsel 

bağlılık ve boyutlarının cinsiyetler arasındaki farkı istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit 

edilmiştir (P < 0,05) (Tablo 3). 

 

Tablo 4.Katılımcıların Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Medeni Durumuna Göre Farklılık Analizi 

 Medeni Hal N Ort. St. Sapma F P 

Bilişsel Bağlılık Bekâr 113 4,0654 ,76779 ,517 

 

,473 

 Evli 144 4,0428 ,70536 

Duygusal Bağlılık Bekâr 113 3,9406 ,80308 ,106 

 

,745 

 Evli 144 3,9236 ,74431 

Davranışsal Bağlılık Bekâr 113 4,0645 ,72743 ,057 

 

,812 

 Evli 144 4,4345 ,68269 

Örgütsel Bağlılık Bekâr 113 4,0258 ,69611 3,596 ,059 
Evli 144 4,1296 ,61097 

 

Katılımcıların örgütsel bağlılık ve boyutlarının medeni hale göre farkının anlamlı olmadığı tespit 

edilmiştir (P < 0,05) (Tablo 4). 
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Tablo 5. Katılımcıların Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Yaşa Göre Farklılık Analizi 
 Yaş N Ortalama St. Sapma F P 
Duygusal Bağlılık 22-34 Yaş 126 4,0675 ,77131 a*  

1,222 

 

,296 35-44 Yaş 117 4,0047 ,71624 a 
45-60 Yaş 14 4,3214 ,39441 a 
Toplam 257 4,0527 ,73208 

Devam Bağlılığı 22-34 Yaş 126 3,9501 ,80434 a  

1,932 

 

,147 35-44 Yaş 117 3,8681 ,75106 a 
45-60 Yaş 14 4,2857 ,47214 a 
Toplam 257 3,9311 ,76921 

Normatif Bağlılık 22-34 Yaş 126 4,1009 ,76004 b  

7,347 

 

,001 35-44 Yaş 117 4,4249 ,67593 ab 
45-60 Yaş 14 4,5306 ,39394 a 
Toplam 257 4,2718 ,72506 

Örgütsel Bağlılık 22-34 Yaş 126 4,0408 ,70556 a  

1,722 

 

,181 35-44 Yaş 117 4,0954 ,60789 a 
45-60 Yaş 14 4,3766 ,37118 a 
Toplam 257 4,0839 ,65052 

*Her bir grupta aynı harf ile gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemsizdir (Tukey, P<0.05). 

 

Yapılan analiz neticesinde örgütsel bağlılık boyutlarındaki normatif bağlılık düzeylerinin yaşa göre 

farklılaştığı tespit edilmiştir (P < 0,05) (Tablo 5). Kırk beş ve 60 yaş aralığındaki katılımcıların 

normatif bağlılık düzeylerinin 22-34 yaş aralığındaki katılımcılara göre yüksek olduğu tespit 

edilmiştir (P < 0,05). 
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Tablo 6. Katılımcıların Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Eğitim Durumuna Göre Farklılık Analizi 

 Eğitim N Ortalama St. Sapma F P 
Duygusal Bağlılık Okur Yazar Değil 47 4,0084 ,87505 0,783 ,602 

Okur Yazar 97 4,0773 ,73164 a* 
İlkokul 57 4,1031 ,83523 a  
Ortaokul 13 4,2143 ,56252 a 
Lise 43 3,9302 ,39179 a 
Lisans 257 4,0527 ,73208 a 
Ön lisans 47 3,8997 ,91080 a 
Lisansüstü 97 4,0736 ,72525 a 
Toplam 57 3,9248 ,85591 

Devam Bağlılığı Okur Yazar Değil 13 3,9560 ,77456 a ,738 ,640 
Okur Yazar 43 3,6445 ,46382 a 
İlkokul 257 3,9311 ,76921 a 
Ortaokul 47 4,0973 ,73998 a 
Lise 97 4,1767 ,68131 a 
Lisans 57 4,1153 ,75131 a 
Ön lisans 13 4,2637 ,94012 a 
Lisansüstü 43 4,8870 ,25048 a  
Toplam 257 4,2718 ,72506 

Normatif Bağlılık Okur Yazar Değil 47 4,1429 ,40406 ab 3,418 ,002 
Okur Yazar 97 3,9740 ,81270 ab 
İlkokul 57 4,2589 ,77410 ab 
Ortaokul 13 4,2143 ,63234 ab 
Lise 43 4,4754 ,62620 a 
Lisans 257 4,0734 ,74659 b 
Ön lisans 47 3,9078 ,85995 b 
Lisansüstü 97 4,3214 ,83327 ab 
Toplam 57 4,2774 ,72506 

Örgütsel Bağlılık Okur Yazar Değil 13 4,2143 ,56252 a ,795 ,592 
Okur Yazar 43 3,9302 ,39179 a 
İlkokul 257 4,0527 ,73208 a 
Ortaokul 47 3,8997 ,91080 a 
Lise 97 4,0736 ,72525 a 
Lisans 57 3,9248 ,85591 a 
Ön lisans 13 3,9560 ,77456 a 
Lisansüstü 43 3,6445 ,46382 a 
Toplam 257 3,9311 ,76921 a 

*Her bir grupta aynı harf ile gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemsizdir (Tukey, P<0.05). 

 

Yapılan analiz neticesinde normatif örgütsel bağlılık düzeylerinin eğitim durumuna göre 

farklılaştığı tespit edilirken, diğer gruplardaki farkın anlamsız olduğu bulunmuştur (P < 0,05) 

(Tablo 6). 

Lise mezunu olan katılımcıların normatif bağlılık boyutu düzeylerinin lisans ve ön lisans mezunu 

olan katılımcılara göre daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir (P < 0,05). 
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Tablo 7. Katılımcıların Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Gelir Durumuna Göre Farklılık Analizi 

 Gelir N Ortalama St. Sapma F P 
Duygusal Bağlılık 1000 TL Altı 38 3,8816 ,79108 a*  

 

1,258 

 

 

,287 

1001-2000 TL 86 4,1032 ,78665 a 
2001-3000 TL 103 4,0732 ,58994 a 
3001-4000 TL 19 3,8957 1,08262 a 
4001 TL Üstü 11 4,3295 ,46527 a 
Toplam 257 4,0527 ,73208 

Devam Bağlılığı 1000 TL Altı 38 3,7105 ,87968 b  

 

3,120 

 

 

,016 

1001-2000 TL 86 4,0615 ,73810 ab 
2001-3000 TL 103 3,9057 ,65604 ab 
3001-4000 TL 19 3,6541 1,12618 b 
4001 TL Üstü 11 4,3896 ,51544 a 
Toplam 257 3,9311 ,76921 

Normatif Bağlılık 1000 TL Altı 38 4,0564 ,74085 b  

 

3,565 

 

 

,008 

1001-2000 TL 86 4,1811 ,71190 ab 
2001-3000 TL 103 4,4563 ,64822 a 
3001-4000 TL 19 4,0376 1,00885 ab 
4001 TL Üstü 11 4,4945 ,53330 ab 
Toplam 257 4,2774 ,72506 ab 

Örgütsel Bağlılık 1000 TL Altı 38 3,8828 ,71204 a  

 

2,276 

 

 

,062 

1001-2000 TL 86 4,1147 ,67047 a 
2001-3000 TL 103 4,1419 ,52206 a 
3001-4000 TL 19 3,8663 ,99940 a 
4001 TL Üstü 11 4,3719 ,42534 a 
Toplam 257 4,0839 ,65052 

*Her bir grupta aynı harf ile gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemsizdir (Tukey, P<0.05). 

Yapılan analiz neticesinde devam ve normatif bağlılık düzeylerinde gelir durumları 

arasındaki farkın önemli olduğu tespit edilmiştir (P < 0,05) (Tablo 7). Buna göre devam 

bağlılığında 4001 TL üstünde gelire sahip olan katılımcıların örgütsel bağlılık düzeyi 1000 TL altı 

ve 3001-4000 TL gelire sahip olan katılımcılardan anlamlı olarak büyük bulunmuştur (P < 0.05). 

Normatif bağlılık düzeyinde ise 2001 – 3000 TL gelir aralığında olan katılımcıların bağlılık 

düzeylerinin 1000 TL ve altı geliri olan katılımcılara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (P < 

0.05). 
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Tablo 8. Katılımcıların Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Turizmde Çalışma Süresine Göre Farklılık 

Analizi 

  N Ortalama St. Sapma F P 
Duygusal Bağlılık 1 Yıl ve Daha Fazla 47 4,0084 ,87505 a* ,593 ,668 

2-5 Yıl Arası 97 4,0773 ,73164 a  
6-9 Yıl arası 57 4,1031 ,83523 a 
10-13 Yıl Arası 13 4,2143 ,56252 a 
14 Yıl ve Üzeri 43 3,9302 ,39179 a 
Toplam 257 4,0527 ,73208 

Devam Bağlılığı 1 Yıl ve Daha Fazla 47 3,8794 ,91927 ab 3,666 0,006 
2-5 Yıl Arası 97 4,0722 ,73358 a 
6-9 Yıl arası 57 3,9152 ,86552 ab 
10-13 Yıl Arası 13 3,9103 ,83781 ab 
14 Yıl ve Üzeri 43 3,5259 ,64935 b 
Toplam 257 3,8996 ,80855 

Normatif Bağlılık 1 Yıl ve Daha Fazla 47 4,0973 ,73998 b 11,639 0,000 
2-5 Yıl Arası 97 4,1767 ,68131 b 
6-9 Yıl arası 57 4,1153 ,75131 b 
10-13 Yıl Arası 13 4,2637 ,94012 b 
14 Yıl ve Üzeri 43 4,8921 ,24585 a 
Toplam 257 4,2774 ,72506 

Örgütsel Bağlılık 1 Yıl ve Daha Fazla 47 4,0030 ,76009 a ,372 ,828 
2-5 Yıl Arası 97 4,1078 ,66330 a 
6-9 Yıl arası 57 4,0502 ,73748 a 
10-13 Yıl Arası 13 4,1487 ,71518 a 
14 Yıl ve Üzeri 43 4,1438 ,23345 a 
Toplam 257 4,0839 ,65052 

*Her bir grupta aynı harf ile gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemsizdir (Tukey, P<0.05). 

Devam ve Normatif bağlılık düzeylerinde turizm sektöründe çalışma süreleri arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (P < 0,05) (Tablo 8). 

İki ve 5 yıl arasında turizm sektöründe çalışma süresine sahip olan katılımcıların devam bağlılığı 

boyutu düzeylerinin 14 yıl ve üzerinde çalışma süresine sahip olan katılımcılara göre daha yüksek 

olduğu bulunurken, normatif bağlılık düzeyinde 14 yıl ve üzerinde turizm sektöründe çalışma 

süresine sahip olan katılımcıların diğer çalışma süresine sahip katılımcılardan anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu saptanmıştır (P < 0.05). 
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Tablo 9. Katılımcıların Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Şu anki İşyerinde Çalışma Süresine Göre 

Farklılık Analizi 

  N Ortalama St. Sapma F P 
Duygusal Bağlılık 1 yıl ve daha az 100 3,8825 ,60009 b* 3,120 ,016 

2-5 yıl arası 93 4,1022 ,74385 ab 
6-9 yıl arası 47 4,1759 ,95418 ab  
10-13 yıl arası 11 4,4805 ,37222 a 
14 yıl ve üzeri 6 4,3750 ,42573 ab 
Toplam 257 4,0527 ,73208 

Devam Bağlılığı 1 yıl ve daha az 100 3,6671 ,63825b 5,632 ,000 
2-5 yıl arası 93 4,0814 ,77745 ab  
6-9 yıl arası 47 4,0517 ,92507 ab 
10-13 yıl arası 11 4,3377 ,49600 a 
14 yıl ve üzeri 6 4,3095 ,50642 a 
Toplam 257 3,9311 ,76921 

Normatif Bağlılık 1 yıl ve daha az 100 4,3357 ,68688 a 2,018 ,092 
2-5 yıl arası 93 4,1275 ,77547 a 
6-9 yıl arası 47 4,3100 ,74310 a 
10-13 yıl arası 11 4,6494 ,31535 a 
14 yıl ve üzeri 6 4,4524 ,62868 a 
Toplam 257 4,2718 ,72506 

Örgütsel Bağlılık 1 yıl ve daha az 100 3,9582 ,50512 b 2,657 ,033 
2-5 yıl arası 93 4,1036 ,71196 ab 
6-9 yıl arası 47 4,1800 ,80672 ab 
10-13 yıl arası 11 4,4898 ,33114 a 
14 yıl ve üzeri 6 4,3788 ,45242 ab 
Toplam 257 4,0839 ,65052 

*Her bir grupta aynı harf ile gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemsizdir (Tukey, P<0.05). 

Çalışmada normatif bağlılık dışındaki örgütsel bağlılık düzeylerinin şuan çalıştıkları işyerinde 

çalışma sürelerine göre farklı olduğu tespit edilmiştir (P < 0,05) (Tablo 9). Duygusal bağlılık 

düzeyinde 10 - 13 yıl arası çalışma süresine sahip olan katılımcıların bağlılık düzeyleri 1 yıl ve daha 

az çalışma süresine sahip olan katılımcılardan daha yüksek olduğu bulunmuştur (P < 0,05). Devam 

bağlılığı düzeyinde 10 - 13 yıl ile 14 yıl ve üzeri çalışma süresine sahip olan katılımcıların bağlılık 

düzeyleri 1 yıl ve daha az çalışma süresine sahip olan katılımcılardan istatistiksel olarak daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir (P < 0,05). Örgütsel bağlılık düzeyinde ise 10-13 yıl arası çalışma 

süresine sahip olan katılımcıların bağlılık düzeylerinin 1 yıl ve daha az çalışma süresine sahip olan 

katılımcılardan anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır (P < 0,05). 

Sonuç 

Araştırmada kullanılan 7 hipotezden, cinsiyet ve medeni duruma göre olan hipotezlerde anlamlı 

farklılık görülmemiştir. Fakat yaş ve eğitimde normatif bağlılık boyutunda ve gelir ve turizm 
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sektöründe çalışma yılında devam ve normatif bağlılık boyutunda anlamlı farklılık olduğu 

görülmüştür. Ayrıca şu an ki iş yerinde çalışma yılına göre de örgütsel bağlılık düzeyi yüksek 

olduğu ortaya çıkmıştır. 

Araştırma neticesinde Van ili konaklama işletmelerinde görev yapan erkek çalışanlar ile kadın 

çalışanlar arasında örgütsel bağlılık farkı görülmemiştir. Ancak çalışmamızdaki sonuçların aksine 

Affum-Osei et al. (2015) bekâr çalışanların evli ve boşanmış çalışanlarla karşılaştırıldığında işlerine 

daha fazla bağlı olduklarını göstermiştir Çalışma ayrıca, örgütsel bağlılık ve demografik değişkenler 

arasında anlamlı bir ilişki olduğuna dair kanıt olduğunu göstermiştir. Yaş aralığındaki katılımcılara 

göre normatif bağlılık düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. 

Çalışanların gelir durumlarının da örgütsel bağlılık düzeylerini farklılaştıran özellik olduğu 

görülmektedir. Araştırma neticesinde genel olarak yapılan analiz neticesinde devam ve normatif 

bağlılık düzeyinin gelir durumuna göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Yüksek gelire sahip olan 

çalışanların ise çalıştıkları örgüte daha yüksek düzeyde bağlı oldukları söylenebilmektedir. Ancak 

bunun aksine olarak. Yeşilkaya (2015), 501-1000 TL aylık geliri olan bireyin diğer gelir gruplardan 

örgütsel bağlılığı daha yüksek çıkmıştır. Farklı bir çalışma da ise, duygusal bağlılık ile yaş arasında 

anlamlı bir farklılık görülmüş, 51 yaş ve üstü olanların 30 yaş ve altı olanların duygusal bağlılık 

düzeyleri yüksek sonuç göstermiştir. Aylık kişisel gelir arasında anlamlı farklılıklar bulunmakta, 

duygusal bağlılık arasında anlamlı bir ilişki vardır (Boz & Özkan, 2017). Bu farklılığın nedeni 

olarak bu iki çalışmada hedef kitle olarak ele alınan çalışanların örneklem yerleri ve rollerinin farklı 

olmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. 

Araştırmada örgütsel bağlılık düzeylerinin farklılaştığı diğer bir özelliğin eğitim durumu olduğu 

görülmüştür. Bununla birlikte yine lise mezunu olan katılımcıların çalıştıkları kuruma normatif 

açıdan bağlılık düzeylerinin Ön lisans mezunu olan katılımcılara göre yüksek olduğu görülmüştür. 

Turizmde çalışma yılı fazla olan çalışanların çalışma yılı düşük olan çalışanların örgütlerine 

normatif açıdan bağlılık düzeylerinin daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Emhan and 

Gök (2011)’in çalışmalarında da benzer şekilde sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Bu sonuç 

çerçevesinde Van ilinde yer alan konaklama işletmeleri çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ile 

demografik özellikleri arasında fark görülmüştür. 

Örgütsel bağlılıkta cinsiyete göre 51 yaş üstü erkeklerin, medeni duruma göre evli olanlar, eğitim 

durumuna göre lise mezunlar, kıdeme göre 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip olanlar; yerleşim yerine 

göre öğretmenlerin ortalama sıralamasının diğerlerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu 

bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, ilköğretim öğretmenlerinin örgütsel bağlılık puanlarının 
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gençlerde daha az olmasının, eğitim düzeyi yükseldikçe örgütsel bağlılığın düşmesinin araştırılması 

gereken önemli bir sorun olduğu söylenebilir. Bu amaçla, özellikle 21- 30 yaş grubunda bulunan, 5 

yıldan az kıdeme sahip ve yüksek lisans yapmış öğretmenlerle örgütsel bağlılık düzeyinin düşük 

olmasının nedenleri konusunda derinlemesine araştırmalar yapılabilir (Tulunay ve Buluç, 2018). 

Diğer birkaç bulgu gözden geçirilirse, öğretmenler üzerinde yapılan çalışmalarda olduğu gibi, farklı 

sonuçlara ulaşıldığı gösterilir. Örneğin, örgütsel bağlılık ile demografik değişkenler cinsiyet, yaş, 

nitelik, deneyim ve medeni durum arasında anlamlı bir ilişki olduğunu (Affum ve ark. 2015), 

örgütsel bağlılığın unvan, yaş, çalışılan bölüm, kurumda çalışma süresine göre anlamlı farklılık 

gösterdiğini ya da örgütsel bağlılıkla demografik değişkenler cinsiyet, yaş, nitelik, hizmet yılı ve 

eğitim düzeyi arasında anlamlı ilişki olmadığını belirten araştırmalar bulunmaktadır (Çakar ve 

Ceylan, 2005). 

Pozitif duyguların meslek üzerinden işletmeye yöneltilmesi, iş gören açısından gerek eğitim ile 

gerekse de edinilmiş profesyonel değerlerin önemini birey ve örgüt arasında bağ kurabilmesi için 

mecbur kılmaktadır. Devamlı Bağlılık normatif, ekonomik ve duygusal temelli bir meslek ile ilişki 

içerisindedir. Turizmde iş gören bireyleri bulundukları kuruma bağlayan önemli etkenlerden biri 

duygusal ihtiyaçlarının tatmin ediliyor olmasıdır. Mesleki güvenlik sorunu tecrübe edildiği zaman 

kurumsal bir dış itiş ve bu bağlamda örgütsel bağlılıkta düşüş gözlenebilmektedir. Güven kazanımı 

tek taraflı bir edim olarak nitelendirilmemelidir. Organizasyonlar sahip oldukları değerler ile 

tanımlanmaktayken bu değerler mesleki etik ilkeler çerçevesi içerisinde çalışan kesimi işveren 

kuruma bağlayan profesyonel değerler olmaktadır. Örgütsel değerler kurumun ve çalışanların 

davranış ve yaklaşımları bakımından kritik bir rol oynamaktadır. Bu değerler işçi, işveren, iş 

üçlemesinin farklılıklarının belli bir standart altında toplanması ile var edilebilmektedir. Bu edimsel 

yaklaşımın kazanımı ya tecrübeyle uzun yıllar ya da eğitime yönelimle verimli yıllar ve kısa bir 

zaman dilimi gerektirebilmektedir. Turizm alanında kariyer sahibi olmak ve mesleğin hakkı 

verilerek icra edilmesi özellikle genç çalışanlara, ilgi ve yeteneklerine uygun pozisyon seçiminde 

karar kılmaları için tereddüt ederek bir başlangıç yapabilmeyi vaat edebilmektedir. 

İlerleyen yıllar beraberindeki yükselme arzusunu hırs ve mesleki tecrübe artışı ile 

perçinleyebilmekte ve tatmini mümkün görülemezse mevcut kurum ile arasına soğuk rüzgârları 

çekebilmektedir. İşveren desteği, yol göstericiliği yanı sıra çalışanların uyumu ve iş paylaşımı iyi 

bir yönetimin oluşumunu ihtiyaç olarak belirlemektedir. Bütünlük ihtiva edilebildiği zaman 

kurumsal güç hâkimiyeti ve kontrolü kendiliğinden gelişebilmektedir. Yapılan çalışmalar 

sonuçlarına göre entegrasyonun kurum içinde tesis edilebilmesi yüksek bağlılık 

geliştirilebilmesindeki anahtar faktördür. Örgütsel bağlılık sağlanabildiği takdirde profesyonel 
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değerler dinamikliğini kaybetmeyerek gelecek için her an kendini güncelleyebilecek konumda 

tutulabilecektir. İşe devam, daha yüksek iş meşguliyeti, iyi iş performansı, daha az işçi çıkarımı 

veya işten ayrılış potansiyelinde daha az bir oran gibi olumlu sonuçlar yaratabilen olumlu bağ ile 

sağlam ve sürekli olabilmektedir. Profesyonel etik standartlar meslek ile bağdaşıyorken saygı ile bir 

karşılama görmüyorsa çatışmaların meydan bulması kaçınılmazdır. 
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