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GÖNÜLLÜ TURİZMİNE KAVRAMSAL BİR BAKIŞ 

Meryem AKOĞLAN KOZAK1, Gözde TÜRKTARHAN2 

 

Öz 

Yeni bir alternatif turizm türü olan gönüllü turizmi, gönüllü hizmet temeline dayanmaktadır. 

Gönüllü turizminin odak noktasını, turistlerin bir destinasyonda turizm aktivitelerine katılmalarının 

yanı sıra, bölgenin ve bölgedeki yerel halkın kalkınmasını sağlayan faaliyetlere katılmaları 

oluşturmaktadır. Gönüllü turizmi, üst düzey gelire sahip turistlere  hitap etmektedir. Bu çalışmada, 

gönüllü turizmi ile ilgili çalışmalara ve uygulama örneklerine dayanarak, kavramla ilgili mevcut 

durumun ortaya koyulması ve gençlik kuruluşları aracılığıyla nasıl geliştirilebileceğine ilişkin 

öneriler sunulması amaçlanmıştır. Bu gençlik kuruluşlarından bazıları uluslararası staj programları, 

kültürel değişim organizasyonları, çalışma kampı programları, teknik ve profesyonel yardım 

gruplarıdır. Çalışmada, ilgili kavramsal çalışmalar yanında, gönüllü turizmi faaliyetleri 

gerçekleştiren sivil toplum örgütlerinin ve gençlik kuruluşlarının internet siteleri de incelenmiştir. 

Sonuç olarak, gönüllü turizminin kavramsal olarak üzerinde çalışılan bir konu olduğu ancak yaygın 

bir uygulama alanı olmadığı görülmüştür. Gönüllü turizminin Türkiye’de geliştirilebilmesi için 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve Yüksek Öğretim Kurumu’nun desteğinin alınması, yurtdışında 

yaşayan Türk vatandaşları ile işbirliği içinde olunması ve afet bölgelerinin gönüllü turizmi ile 

iyileştirilmesi gibi öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: gönüllü turizmi, gençlik kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, turizm 

Jel Kodu:L83, L31 

 

Abstract 

Volunteer tourism, which is a new type of alternative tourism, is based on a volunteer service. The 

focus of volunteer tourism is not only attending to ordinary tourism activities but also attending to 

the volunteer activities which conducives to development of natives and regions. Volunteer tourism 

is for tourists with high income level. In this study, it has been aimed that  to reveal the current 

situation of volunteer tourism and to make suggestions on how to  improve the volunteer tourism by 

                                                                 
1Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü 
E-posta: mkozak@anadolu.edu.tr 
2Arş. Gör. , Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu  
E-posta: gturktarhan@anadolu.edu.tr 
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youth organizations based upon the practices and papers of volunteer tourism. Some of these youth 

organizations is international internship programmes, cultural exchange organizations, workcamps 

programs, technical and proffessional aid  groups. On the study, besides the conceptual work, the 

websites of youth organizations and nongovermental organizations that perform volunteer tourism 

activities has been examined. As a result, it is revealed that volunteer tourism is a conceptual subject 

but not a common practice field. This paper suggests that it is possible to improve volunteer tourism 

practices in Turkey by The Ministry of Culture and Tourism and The Council of Higher Education’s 

support and to develop the cooperation with the Turkish citizens who lives in abroad. In addition, it 

is suggested that it is possible to re-build disaster area by the practices of volunteer tourism. 

Key words: volunteer tourism, youth organizations, nongovermental organizations, tourism. 

Jel code: L83, L31 

Giriş 

Gönüllü turizmi; boş vakit değerlendirme, günlük iş hayatından uzaklaşma gibi itici sebepler 

yanında; tatmin olma, iç huzuru sağlama gibi amaçlarla gerçekleştirilen bir turizm çeşididir. Bu 

turizm çeşidinin çıkış noktası, ev sahibi halkın öncelikli olarak sosyal  ve  ekonomik yönden 

gelişmesine katkı sağlamaktır. Gönüllü turizmi de diğer sosyal sorumluluk faaliyetleri gibi 

genellikle aracı kurumlar tarafından organize edilmektedir. Bireysel olarak düzenlendiğinde iki yıl, 

aracı kurumlar tarafından düzenlendiğinde ise en fazla sekiz aylık bir süre zarfında 

gerçekleşmektedir. Gönüllü turizminin temelinde, turistlerin yerel halkın günlük yaşantısına 

katılması, yerel halkın bu turizm türünden faydalanması, gönüllü turizmi programının vizyonunun 

hem turist hem de yerel halk tarafından benimsenmesi vardır (Collins ve diğerleri,2001). 

Dünyanın bazı bölgelerinde, bireylerin gelir düzeylerinin artması ve kendilerini gerçekleştirme 

düzeyine yaklaşmaları ile birlikte, kitle turizmi talep doygunluğu seviyesine ulaşmaktadır. Bu 

noktada, turistlerin, katıldıkları turizm aktivitesinde manevi tatmin yaşama istekleri ön plana 

çıkmaktadır. Bu durumdan dolayı gönüllü turizmi, genel olarak üst düzey gelire sahip olan turistlere 

yöneliktir. 

Küresel turizm pazarındaki büyüme hızı son 10 yıl içerisinde artan ve yılda ortalama 1,6 milyon 

turistin katıldığı gönüllü turizmine (Tourism Research and Marketing, 2008), Türk uyruklu çok 

fazla turistin katılmadığı ve gönüllü turizmine ulusal alanyazında da çok fazla yer verilmediği 

görülmüştür. 

Yeni bir alternatif olan gönüllü turizmi ile ilgili çalışmalar ve uygulamalar incelenerek, kavramla 
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ilgili mevcut durumun ortaya konulması ve bu turizm türünün gençlik kuruluşları aracılığıyla nasıl 

geliştirilebileceğine ilişkin öneriler sunulması amaçlanmıştır. 

Gönüllülük ve Gönüllü Turizmi 

İngiltere’deki Ulusal Gönüllülük Merkezi, gönüllülüğü kâr amacı gütmeyen ve bireyin kendi yakın 

çevresi dışında yer alan bir birey, topluluk ya da çevre için fayda sağlamak üzere maddi bir karşılık 

almadan yaptığı aktiviteler olarak tanımlamıştır (Smith, Rochester ve Hedley, 1995). Gönüllü 

Hizmet Kuruluşları Derneği (AVSO)’nin yaptığı tanıma göre, gönüllülük kavramı, kamu yararı için 

çalışmayı amaç edinen bir aktivitedir. Genel olarak 6-18 ay arası süren, katılımcıların kendilerini 

kişisel olarak sosyal yardıma adadıkları, bir toplumda mevcut olan problemlere ya da potansiyel 

problemlere çözüm üretebilmek için genellikle sivil toplum örgütleri tarafından organize edilen 

aktiviteler gönüllülük olarak adlandırılmaktadır (AVSO, 2010). Bir diğer tanıma göre, gönüllülük 

kavramı resmi veya gayri resmi, tam zamanlı ya da yarı zamanlı, ülke içinde veya ülke dışında, 

bireyin finansal kazanç sağlama amacı ve şahsi yarar elde etme endişesi gütmeksizin, toplulukların 

ya da bireylerin sosyal ve çevresel gelişimlerini sağlamak için katıldığı aktiviteler toplamıdır 

(Global Volunteer Tourism Guide, 2009). Stebbins ve Graham (2004), gönüllülüğün, din ve sınıf 

kümelerinin arasına yerleştirilerek kilisenin aristokrasi ile olan bağlantısının ve fedakârlığın bir 

manifestosu olarak ortaya çıktığını savunmuşlardır. 

Gönüllü turizmi ile ilgili tanımlar incelendiğinde, gönüllülük ve seyahat etme kavramlarının gönüllü 

turizminin temel bileşenleri olduğu görülür. Zamanı ve geliri başkalarına yardım etmek  için  

kullanmaya  ve  hayırseverlik  temeline  dayandırılan gönüllü  turizminin, seyahatkavramı ile 

birleşiminin, aslında yeni bir yaklaşım olmadığını öne süren bazı araştırma raporları vardır 

(Tourism Research and Marketing, 2008).Bu araştırma raporlarında, gönüllü hizmet amacıyla 

hazırlanan seyahat planının eski zamanlarda doktorlar, tıbbi yardımcılar, misyonerler, gezginler, 

denizciler tarafından gerçekleştirildiği savunulmaktadır. Stoddart ve Rogerson (2004)’a göre, 

gönüllü turizmi, Post-Fordist dönemin turizmdeki yansımasıdır. 

Gönüllü turizmi, katılımcıların tatil programlarını bir bölgedeki insanlara yardım etme 

doğrultusunda hazırladıkları, gittikleri destinasyonda bir binanın ya da bölgenin restorasyonu, çevre 

düzenlemeleri gibi etkinliklere katılmalarıdır (Wearing, 2001). Bazı araştırmacılara (McGehee ve 

Santos, 2005) göre giderek popüler hale gelen gönüllü turizmi, ortak bir amaç kapsamında bazı 

değerlere sahip çıkma amacıyla gerçekleştirildiği için katılımcıların ve ev sahibi halkın hayatını 

etkilemektedir. 

Gönüllü turizmi geleneksel turizm türlerinin aksine, kamu ve özel sektör kuruluşlarının gönüllülük 
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faaliyetleri kapsamında ortak hareket etmesini içermektedir. Gönüllü turizmi bu bakımdan 

incelendiğinde, turizm faaliyetlerinde ev sahibi bölgenin sosyal, fiziksel ve ekonomik şartlarının 

iyileştirilmesinde turistlerin yer alması ve bu iyileştirme sürecinde kamu kurum ve kuruluşları ile 

sivil toplum örgütlerinin sektörler arası işbirliğinin sağlandığı turizm türüdür (Lamoureux, 2009). 

Gönüllü turizmi kavramı dünya genelinde koruma fonları ve projeleri üzerinde çalışmak için 

gönüllü olan ve sürdürülebilir bir toplumsal kalkınma, seyahat, ekolojik restorasyon gibi konularda 

görev alma amacıyla gerçekleştirilen turizm faaliyetidir (Wearing, 2004). Maddi kazanç sağlama 

amacı gütmeyen ve diğer insanlara yardım etme temeline dayanan gönüllü turizmi faaliyetlerini 

(Van Til, 1979), uygulama süresi bakımından uzun dönemli ve kısa dönemli olarak ayırmak 

mümkündür. Uzun dönemli gönüllü turizm faaliyetleri iki yıla kadar olan, kısa dönemli gönüllü 

turizm faaliyetleri ise 8 aya kadar olan bir dönemi kapsamaktadır (Tourism Research and 

Marketing, 2008). 

Gönüllü turist, bir bölgeye gidip orada yerel halkın tarım, taşıma, inşa etme gibi günlük işlerine 

yardımcı olan çalışan turist kavramı ilekarıştırılmamalıdır. Çalışan turistler, destinasyonlara 

gitmeleri için aracı şirketler tarafından ücretlendirilmektedir. Gönüllü turistler ise gittikleri 

destinasyonda katıldıkları gönüllülük faaliyetleri için ücret almadıkları gibi bu aktivitelere 

katılabilmek için belirli bir ücret ödemektedirler (Ellis, 2003). Gönüllü turistlerin bu  aktivitelere  

katılmak  için ödedikleri miktarın,  aynı destinasyona  gönüllü turizmi dışında turizm amaçlı 

gidebilmeleri için ödeyecekleri ücretten çok daha fazla olduğu söylenmektedir (Wearing, 2001). 

Gönüllü turizmi faaliyetleri çeşitli şekillerde düzenlenmektedir. Uluslararası staj programları, 

kültürel değişim organizasyonları, çalışma kampı programları, teknik ve profesyonel yardım 

grupları bunlardan bazılarıdır (Tourism Research and Marketing, 2008). 

Gönüllü turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gönderen kurum, ev sahibi kurum ve hizmet 

kurumu olmak üzere üç kurumun rol alması gerekmektedir. AVSO (2010)’a göre gönderen  kurum,  

turistin  kendi  ülkesinden  ayrılmadan  önce  ev  sahibi  ülkede  yapılacak /verilecek eğitim ile ilgili 

hazırlıkları yürütmek, turisti destinasyonla ilgili eğitmek, destinasyonda yapılacak gönüllü 

aktivitelerle ve her iki dil ve kültürle ilgili bilgilendirmekle yükümlü olan uluslararası kurumdur. 

Bunun yanı sıra, gönderen kurum destinasyonda turistin konaklaması ve yiyecek içecek 

hizmetlerinin, sigorta hizmetinin proje boyunca sağlanmasından da sorumludur. Ev sahibi kurum, 

gönderen kurumun turistin ülkesinde turist için yaptığı hizmetleri ev sahibi ülkede yapmakla 

yükümlü olan kurumdur. Gönderen kurum tarafından yönetilebileceği gibi, başka bir kuruluş 

tarafından ya da ev sahibi ülkedeki bir kuruluş tarafından da yönetilebilmektedir. Hizmet kurumu ise 
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turistin destinasyondaki şartlarını iyileştiren, organize eden ve uluslararası gönüllüleri destekleyen, 

kâr amacı güden veya gütmeyen bir uluslararası kuruluştur (Wight, 1993’ten akt. Tomazos ve 

Butler, 2009a). 

 
Gönüllü Turizminin Gelişimi 

Gönüllü turizminin bir alternatif turizm türü olduğunu ortaya koyan ilk araştırmacı Wearing 

(2001)’dir. Wearing ve Grabowski (2011), gönüllü turizminin toplum ve çevre için çalışılması ve 

gönüllü faaliyetlere katılım temeline dayandığı için sürdürülebilir turizm kapsamında geliştiğini 

belirtmişlerdir. Bu turizm çeşidinin temelinde gönüllülük olduğu için aslında oldukça eskiye 

dayanan bir uygulamadır. Gönüllü turistlerin, yurt dışına sağlık, eğitim, manevi hizmet sağlamak 

gibi amaçlarla çeşitli dini ve sağlık kuruluşları aracılığıyla gönderilmesi şeklinde aslında 

yüzyıllardır var olduğunu savunan araştırmalar mevcuttur (Tourism Research and Marketing, 2008). 

Bu uygulama 1900’lerin başında Avustralya Yurtdışı Gönüllüleri ve Birleşik Devletler Barış Gücü 

gibi kuruluşların kurulmasıyla daha organize bir hal almaya başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın 

Avrupa’da sefalet ve yıkımı ortaya çıkarması ve sıradan insanlar üzerindeki olumsuz psikolojik 

etkileri gönüllü turizminin doğmasına neden olmuştur (Tomazos ve Butler, 2009a). İkinci Dünya 

Savaşı sonrasında   da, 1950’li yıllarda bazı hükümetlerin desteği ile gönüllü etkinlik kuruluşlarının 

sayılarında artış gözlenmiştir. 

Kitle turizminin olumsuz etkilerine karşı ortaya çıkan eleştiri ve tepkilerin, özellikle 20. yy’ ın 

ikinci yarısından sonra artmasıyla birlikte, gönüllü turizminin temelini oluşturan alternatif turizm 

türleri ortaya çıkmıştır. Cousins (2007), İngiltere’den çevre koruma amaçlı tatillerin uluslararası 

alanda ilk olarak 1980’lerde gerçekleştiğini ve artan bir hızda gerçekleşmeye devam ettiğini 

belirtmiştir. 1990’lı yıllarda turistlerin edindikleri tatil deneyimleri ile kişisel yaşamlarını 

zenginleştirmeyi amaçlayan kurumların sayısında büyük bir artış gerçekleşmiştir (Tourism 

Research and Marketing, 2008). Bu artış 21.yy. başlarında da devam etmiştir. Sivil toplum 

kuruluşlarının gönüllülük faaliyetleri ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların projeleri bu artışı 

sağlayan etmenlerdendir. Gönüllü turizmi uygulamaları Avrupalı gönüllü ve hayırsever girişimciler 

tarafından başladığı için Avrupalıların bu durumda bir katalizör görevi gördüğünü söylemek 

mümkündür (Tomazos ve Butler, 2009b). 

Doğal afetler ve toplumda yaşanan büyük sosyal krizler, o bölgede gönüllü turizmi faaliyetlerini 

artırmaktadır. 26 Aralık 2004 yılında Hint Okyanusu’nda meydana gelen ve birçok insanın 

ölümüne, bölgede zaten düşük olan yaşam kalitesinin daha da düşmesine yol açan Tsunami felaketi 

sonucu, 2005 yılı boyunca bölgeye düzenlenen gönüllü turizm faaliyetlerinin artış gösterdiği tespit 
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edilmiştir (Bartham, 2006). Günümüzde dünya genelinde, ticari olarak başarı göstermiş olan kitlesel 

paket turlara, paket içeriği ve süre bakımından benzerlik gösteren ve aynı zamanda turistlere 

gönüllü deneyimler sunan büyük bir pazar bulunmaktadır (Brown ve Morrison, 2003). 

Gönüllü Turizm Örnekleri 

Dünya genelindeki gönüllü turizm faaliyetleri incelendiğinde, çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen ve o 

ülkelerin doğal kaynakları, jeolojik konumu, halkın yaşam seviyesi gibi etkenlere bağlı olarak 

düzenlenen çeşitli faaliyetler tespit edilmiştir. Örneğin, vahşi  yaşamın  korunması, halka açık bir 

park inşası, sokak çocuklarını topluma kazandırma çalışmaları ve doğal kaynakların araştırılması 

gibi (Tourism Research and Marketing, 2008). 

Gönüllü turizmine katılan turistler gönüllülük faaliyetlerinin yanı sıra, destinasyonda dalış yapmak, 

dağa tırmanmak, tarihi bölgeleri gezmek, alışveriş yapmak gibi turistik aktivitelere de 

katılmaktadırlar. Bu turizm türünün devamlılığının sağlanabilmesi ve bu  turizm türüne olan  talebin  

artırılması  açısından,  etkinliklerin  gençlik  kuruluşları aracılığıyla yürütülmesi tercih edilebilecek 

alternatif bir yoldur. Katmandu’da dağa tırmanmak, Kosta Rika’da suyolu kazmak, Ekvador’da 

dalış yapmak gibi fiziksel güç isteyen ve genç yaş grubuna yönelik aktiviteler düzenleyen bazı 

gençlik kuruluşları bulunmaktadır. Tablo 1, farklı kuruluşların gönüllülük faaliyetleri hakkında bilgi 

vermektedir. 
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Tablo 1. Gönüllü Turizm Faaliyetleri Gerçekleştiren Gençlik Kuruluşları 

Kuruluşun 
ismi Merkezi İnternet adresi Faaliyet gösterilen 

destinasyon Gerçekleştirilen faaliyetler 

Canada World 
Youth Kanada http://canadaworldyouth.

cwy-jcm.com/ 
Avustralya’nın bazı 

bölgeleri, Mali 

Yaşam şartlarının ve kadın 
haklarının iyileştirilmesi 
Kadınların toplumun 
kalkınmasında rol almasının 
sağlanması 

Inter Cultural 
Youth 
Exchange 

İngiltere http://www.icye.org.uk/ 
Uganda, Bolivya, 

Meksika, Honduras, 
Brezilya 

İnsan hakları ve kadın hakları 
konusunda eğitim vermek 
HIV ve AIDS’ ten korunma 
yöntemleri hakkında bilgi 
vermek 

International 
Cultural 
Youth 
Exchange 

Almanya http://www.icye.org/ 

Kolombiya, 
Hindistan, Gana, 

Kenya, Kosta Rika, 
Meksika 

Sokak çocuklarını topluma 
kazandırmak 
AIDS hakkında gençleri 
bilgilendirmek 
Çevre koruma eğitimleri 
vermek 

Religous 
Youth 
Services 

ABD http://www.religiousyout
hservice.org/ 

Hindistan, Nepal, 
Sri Lanka, Baltık 

Ülkeleri 

İlkokul inşa etmek 
Evsizler için barınak yapımı 

Students 
Partnership 
Worldwide 

İngiltere www.spw.org 
Uganda, Tanzanya, 

Güney Afrika, 
Nepal, Hindistan 

Çevre koruması ile ilgili yerel 
halkı bilgilendirmek 
Tıbbi destek sağlamak 
Hijyen konusunda gençleri 
bilgilendirmek 

Suas 
Educational 
Development 

İrlanda www.suas.ie Hindistan, Kenya Kadın haklarının korunması 
İlkokul inşası 

World Teach ABD www.worldteach.org 

Kosta Rika, 
Kolombiya, 

Panama, Tanzanya, 
Ekvador 

İngilizce öğretmek 
Öğrencilere matematik ve fen 
bilimleri öğretmek 
Evsizlere barınak yapımı 

Working 
Abroad ABD www.workingabroad.co

m 

Karayipler, 
Nambiya, 

Botsvana, Peru, 
Kosta Rika, 

Brezilya, Kenya, 
Hindistan 

Deniz kaplumbağalarının, çöl 
fillerinin, çitaların, Watamu 
kaplumbağasının, Amazon 
havzasının, yağmur 
ormanlarının korunması 

World Youth 
International Avustralya http://www.worldyouth.o

rg.au/ 
Nepal, Kenya, Peru, 

Kamboçya 
Okul inşası, sokak çocukları 
için barınma evleri yapılması 

Volunteer 
Action for 
Peace 

Belçika http://www.vap.org.uk/ 

Bolivya, Ekvador, 
İtalya, Türkiye, 

Hong Kong, Rusya, 
Tanzanya, Tayland 

Bitki örtüsünü korumak, 
İngilizce öğretmek, gençlere 
liderlik yeteneği kazandırmak, 
tarımda iyileştirmeler yapmak 

Youth 
Challenge 
International 

Kanada www.yci.org 

Kosta Rika, Gana, 
Guatemala, 

Guyana, Nikaragua, 
Tanzanya, Uganda 

Yağmur ormanlarını korumak, 
AIDS ve korunma yolları ile 
ilgili bilgi vermek, tıbbi 
yardım sağlamak, kahve ve 
süt üretimi ile ilgili 
bilgilendirmek 

Youth with a 
Mission ABD www.ywam.org 

Asya, Orta doğu, 
Afrika, Pasifik, 

Amerika 

AIDS ve korunma yolları 
hakkında bilgi vermek, kadın 
haklarının korunması, sokak 
çocuklarına yardım etmek, 
çocuklara eğitim vermek 

Kaynak: Kuruluş isimleri Tourism Research and Marketing (2008)’den uyarlanmıştır. 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi bir destinasyonda gönüllü faaliyetler düzenlemek için öncelikli olarak 

gençleri teşvik etmeyi amaçlayan 12 tane kuruluş tespit edilmiştir. Bu kuruluşların bazıları, genç 

yaş grubunda 18-25 yaş grubunu değerlendirirken, bazıları 18-30 yaş grubunu değerlendirmektedir. 

Bu farkın gönüllü turistlerin ülkelerindeki ortalama işe  başlama yaşından ve üniversiteyi bitirme 

döneminden kaynaklandığı düşünülmektedir. Belirtilen kuruluşların faaliyet alanları incelendiğinde 

gönüllü turizm faaliyetlerini en geniş bölgede gerçekleştiren Volunteer Action for Peace ve Youth 

with a Mission kuruluşları olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durumun sebebinin, bu kuruluşların 

dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli seyahat acentaları ile anlaşmalar sağlamış olmalarından ve 

gönüllü turizm  faaliyetlerini  sadece tek bir merkezden yürütmüyor olmalarından kaynaklandığını 

söylemek mümkündür. 

Değerlendirme ve Sonuç 

Gönüllü turizmi, toplumlararası katı bakışı yumuşatan, bakış açısını değiştiren, sadece turistin değil 

ev sahibi bölgenin de olumlu yönde değişmesini ve gelişmesini sağlayan bir turizm çeşididir. 

Bugün, gönüllü turizmi, dünya genelinde çeşitli bölgelerde farklı uygulamalarla 

gerçekleştirilmektedir. Yapılan araştırmalar, en sık karşılaşılan gönüllü turizm faaliyetinin, bir 

destinasyonda gençlere ya da çocuklara İngilizce öğretimi olduğunu göstermektedir. Bu durum, 

İngilizce öğretiminin, az gelişmiş ülkeler yanında, gelişmekte olan ülkelerde de talep edilen bir 

hareketlilik alanı olmasına bağlanabilir. İngilizce öğretiminin dışında, AIDS ve AIDS’ ten korunma 

yolları hakkında bilinçlendirme çalışmaları, insan hakları, çocuk hakları ve kadın hakları konusunda 

eğitim verilmesi gibi faaliyetler de bu kapsamda öne çıkan uygulamalardır. Türkiye’de de gönüllü 

turizminin gelişiminde, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının özellikle dil öğretimi 

etkinliklerinde aktif rol almalarının mümkün olduğu söylenebilir. Almanya, Fransa, Belçika gibi 

Türk nüfusunun yoğun olduğu Avrupa ülkelerindeki Türk vatandaşlarının Türkiye ziyaretlerinde 

öğrencilere Almanca, Fransızca ve Felemenkçe öğretmeleri bu kapsamda desteklenen görüşler 

arasındadır. Bu vesileyle, Türkiye’deki gönüllü turizminde aktif rol almaları sağlanacaktır. 

Gönüllü turizmi katılımcılarının, önümüzdeki birkaç yıl içinde ağırlıklı olarak genç gönüllü 

turistlerden oluşacağı, bu turizm türüne olan talebi genç yaş grubunda yer alan turistlerin 

belirleyeceği yapılan bazı çalışmalarla ortaya konmuştur. Buradan yola çıkarak, zaman içinde 

gönüllü turizminin gençlik turizmi ile ilişkilendirileceği, üst düzey gelire sahip yetişkinlerin kendini 

gerçekleştirme ve insanlara yardım etme güdüleri ile ortaya çıkmış  bir  alternatif turizm   türü   olan   

gönüllü   turizminin,   bir    süre   sonra   gençlik   turizmi     çerçevesinde şekilleneceğini söylemek 

mümkündür. Gençlik kuruluşları, üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri ve sivil toplum kuruluşları 

aracılığıyla Türkiye’de gönüllü turizmine katılımın artırılması ve bazı destinasyonların bu kulüpler 
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ve kuruluşlar aracılığıyla gelişiminin sağlanması mümkün olacaktır. Bu kapsamda, üniversitelerdeki 

öğrenci kulüplerinin ve gençlik kuruluşlarının gönüllü turizmine aktif katılımlarının sağlanabilmesi 

için Yüksek Öğretim Kurumu’nun veya Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın üniversitelerde Genç 

Elçiler Kulübü oluşturarak öncülük etmesi yararlı olacaktır. 

Yaşanan doğal afetlerin, sosyal krizlerin ve toplumsal karmaşaların o bölgedeki  gönüllü turizm 

aktivitelerini artırdığı görülmüştür. Çok yakın geçmişte (23 Ekim 2011) Van’ın  Tabanlı Köyü’nde 

gerçekleşen deprem felaketinin yarattığı yıkımların giderilmesi için  gönüllü turizmi bir araç 

olabilir. Bazı gençlik kuruluşlarının bir bölgedeki inşaat faaliyetlerine ya da eğitim faaliyetlerine 

yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, deprem felaketi sonucu hasar gören köylerin tekrar 

inşa edilmesi amacıyla Türkiye’deki gençlik kuruluşlarının ve üniversitelerdeki öğrenci kulüplerinin 

örgütlenmesi son derece önemlidir. Doğal afet yaşanan bölgelerin yanı sıra, doğal afet yaşanmayan 

fakat restorasyon çalışmasına ihtiyaç duyulan köylerin ve tarihi binaların da gönüllü turizmi 

aracılığıyla turizme kazandırılması mümkündür. 

Zihinsel ve bedensel engellilerin topluma kazandırılmasında da gönüllü turizminden yararlanılabilir. 

Sivil toplum kuruluşları ya da üniversitelerdeki öğrenci  toplulukları tarafından oluşturulacak 

çalışma grupları, zihinsel ya da bedensel engelli çocukları ya da yetişkinleri turizm faaliyetlerine 

turist olarak hatta çalışan olarak katılmalarını sağlayarak gönüllü turizme ivme kazandırabilirler. 

Ayrıca, az gelişmiş ülkelerde, çocuklara verilecek  olan drama dersleri ile bölgedeki çocukların hem 

özgüven kazanmaları hem de iletişim becerilerinin gelişmesi sağlanabilir. Bu amaçla, yüksek gelire 

sahip üyelerden oluşan Rotary Kulübü, Rotaract Kulübü gibi kulüplerle işbirlikleri yapılması 

önerilebilir. 

Çevresel kaygıların bazı büyük ölçekli işletmeler tarafından dikkate alınıyor olması, gönüllü 

turizmine olan katılımın artmasını ve çevre düzenlemelerine daha fazla bütçe ayrılmasını 

sağlamaktadır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren büyük ölçekli 

işletmelerin, doğal kaynakların azalmasını ve çevre kirliliğini önemseme politikaları, hem işletme 

çalışanları hem de yerel halk açısından bir farkındalık yaratacaktır. Bu farkındalığın, gönüllü 

turizmi aracılığıyla dünyanın diğer ucunda yer alan bölgelere kadar yardım elini uzatması 

beklenmektedir. Özellikle, kış  döneminde artan barınak ihtiyaçlarının  giderilmesine   katkı   

sağlayacağı   düşünülen gönüllü turizmi için yerel yönetimlerde farkındalık oluşturulması, 

gönüllü turizminin Türkiye’deki uygulamalarının artmasını sağlayacaktır. 
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DEVRE MÜLK VE DEVRE TATİL SİSTEMLERİNDE TÜKETİCİ 

ŞİKÂYETLERİNE İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ 

Murat Selim SELVİ1, Melahat YILDIRIM SAÇILIK2, Samet ÇEVİK3, Neslihan CAVLAK4 

ÖZET 

Devre mülk (DM) ve Devre Tatil (DT) zamanla sınırlı tatil sistemleri olup; turizm endüstrisi içinde 

hızla büyüyen pazar dilimlerinden biridir. Bir ülkede bu tür  sistemlerin  yerleşip gelişebilmesi, 

diğer turistik konaklama işletmelerinde olduğu gibi satış öncesi tutum ve davranışlardan satış 

sonrası hizmetlere kadar tüketici memnuniyetine bağlıdır. Ancak bu süreçte yaşanan  olumsuzluklar 

ve neticede tüketiciler tarafından dile getirilen şikâyetler Türkiye’de DM ve DT’ye ilişkin negatif 

bir imajın oluşmasına neden olmuştur. Bu araştırmada DM ve DT’ye ilişkin tüketicilerden  gelen  

şikâyetler  ele alınmaktadır. Bu  amaçla http://www.sikayetvar.com/sitesinde13 Ocak 2012 tarihinde 

yer alan 344 adet şikâyet incelemeye alınmış ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak 

şikâyetlerin daha çok sözleşme iptali, cayma ve para iadesi üzerinde yoğunlaştığı, bu konuda çok 

şikâyet olmasına rağmen önlem alınmadığı ve hiçbir girişimin olmadığı görülmektedir. Nihayet 

araştırma bulgu ve sonuçlarına dayanarak ilgili ve sorumlulara çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Devre Mülk, Devre Tatil, Tüketici Şikâyeti, İçerik Analizi 

A CONTENT ANALYSIS REGARDING THE CONSUMER COMPLAINTS ABOUT 

TIMESHARE SYSTEMS 

ABSTRACT 

Timeshare properties and timeshare vacations are timesharing systems; and one of the fastest 

growing segments in tourism industry. As in all touristic activities, progressing of these systems 

rely on consumer satisfaction from pre-sale attitudes to post-sale services. However, some problems 

occurred during this process and customer complaints relevant to these problems have caused a 

negative image on timeshare properties and vacations in Turkey. In this study, the complaints about 
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3Öğrt. Görv. Balıkesir Üniversitesi, Erdek Meslek Yüksekokulu,    E-Posta: sametcevik@balikesir.edu.tr 
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timeshare properties and vacations are assessed. Therefore, 344 complaints, which took place at 13 

January 2012, in the web site of http://www.sikayetvar.com were analyzed and examined through 

content analysis. Consequently, it has been observed that most of the complaints are about contract 

cancellation, rescission and refunds; however, although numbers of complaints concerning these 

issues are evident, there are no attempts to solve these problems. Finally, several recommendations 

are made for the concerning parties based on our findings and results. 

Key words: Timeshare Properties, Timeshare Vacations, Consumer Complaint, Content Analysis 

 
1. GİRİŞ 

“Timesharing” olarak adlandırılan ve belirli bir zaman dilimi ile sınırlı tatil olanağı sunan 

sistemler 1960’lı yılların başlarında ABD’de başlayarak zamanla Batı Avrupa ülkeleri ve diğer 

dünya ülkelerine yayılmıştır (Tok, 2000: 1). Böylece devreli tatil sistemleri yatırımcı, tüketici ve 

ülke ekonomisi üzerindeki etkileri bakımından önemli bir endüstri haline gelmiştir (bkz. Abravay, 

1994: 34–37: Upchurch ve Lashley 2006; Kaufmann, Lashley ve Schreier 2009). 

Mesken nitelikli bağımsız taşınmazlarda zamanla sınırlı kurulan ayni ya da şahsi hak 

sağlayan sistemler mevcuttur. Bağımsız ünitelere ilişkin olarak her bir malik kişi kendine özel ayrı 

“tapu” alır (fee simple owner) ve tek başına zamanla sınırlı mülkiyet hakkı elde eder. ABD’de 

görülen “Interval Ownership” ve Türk hukukunda görülen “Devre Mülk” sistemi buna örnek 

verilebilir (Özmen, 1988: 32–36). Diğer taraftan şahsî hak sağlayan, mülkiyet hakkına dayanmayan 

sistemlerde ise hak sahibine sadece taşınmazdan zamanla sınırlı yararlanma hakkı verilmekte ve bir 

alacak hakkı sağlanmaktadır. ABD’de görülen “Vacation Licenses” ve “Vacation leases” sistemleri, 

Fransa’da “Multipropriete” sistemi, Türk hukukunda ise “Devre Tatil” sistemi bunlar arasında 

sayılabilir (Özmen, 1988: 36–49). Turistik bir ürün olan Devre Mülk (DM) ve Devre Tatil (DT) 

sistemleri, uluslararası turizm pazarında gittikçe gelişen mülkiyet hakkına dayanan ve mülkiyet 

hakkına dayanmayan tatil sistemleri arasında yer almaktadır (bkz. Rızaoğlu, 1987: 115–121). Bu 

görüşlere paralel olarak devreli tatil sözleşmelerinin bir ayni veya şahsi hakka (alacak hakkı gibi) 

dayanıp dayanmamasına göre çeşitli modellere (türlere) ayrıldığı da belirtilmektedir (Zevkliler ve  

Aydoğdu, 2004: 185–187). 

Türkiye’de uygulanan DM ve DT sistemlerinde bugüne kadar pek çok sorunun yaşandığı 

bilinmektedir (Karaşahin, 1998: 52–60, 95–98; Ayrıca bkz. Selvi ve Artuğer 2006). Bu durum 

Türkiye’de DM ve DT tüketicilerinden gelen şikâyetlerle birlikte kamuoyunda bu pazar dilimine 

ilişkin oldukça kötü bir imajın oluşmasına neden olmuştur. Bugün bile bu şikâyetler devam 
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etmektedir. Bu noktadan hareketle bu araştırmada DM ve DT ile ilgili “www.sikayetvar.com” 

sitesinde yer alan tüketicilerden gelen şikâyetler, içerik analizi ile incelenerek tespit edilmekte ve 

tüketici hakları çerçevesinde bir değerlendirme yapılmaktadır. 

Türkiye’de DM ve DT’ye ilişkin pratikte hangi temel sorunların yaşandığı araştırma 

sorunsalını oluşturmaktadır. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı söz konusu sitede yer alan 

tüketici şikâyetlerinden yararlanarak Türkiye’de DM ve DT ile ilgili pratikte yaşanan sorunları 

belirlemek; tüketici hakları açısından değerlendirmek; ayrıca DM ve DT ile ilgili taraflara (satıcı 

firma ve tüketiciler) bazı önerilerde bulunmaktır. Bu araştırmadaki veriler www.sikayetvar.com 

sitesinden elde edilen verilerle sınırlıdır. Ayrıca elde edilen bulgular arasında kodlama ve 

kavramsallaştırma yapılırken çeşitli sıkıntılar yaşanmıştır. Sitede yer alan tüketici şikâyetlerine 

ilişkin verilerin yanlı olmadığı ve geçerli olduğu var sayılmaktadır. 

Bu araştırmada öncelikle DM ve DT’nin hukuki boyutu ikincil kaynaklardan yararlanılarak 

belirlenmektedir. Bu anlamda DM ve DT hakkı yararları ve sakıncaları, DM ve DT sahiplerinin 

hakları, borçları ve sorumlulukları, DM ve DT ile ilgili Türkiye’de geçmişte yaşanan ve halen de 

güncelliğini koruyan sorunlar kısaca ele alınmaktadır. Daha sonra araştırmanın yöntem bölümünde 

araştırmanın nasıl yapıldığı belirtilmekte; bunu elde edilen bulgular ve analiz izlemektedir. Son 

olarak bazı sonuçlar ortaya çıkmakta; ilgili ve sorumlular için bazı önerilere yer verilmektedir. 

2. DM VE DT HAKKI 

 

DM hakkı 3227 sayılı 8 maddelik kanunla belirlenmiş olup; 01.06.1985  tarihinde Kat 

Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) ekleme yapılarak Türk Hukuk Sistemi’nde yerini almıştır. DT hakkı 

ise 4077 Sayılı Kanunun 6.maddesinde belirtilmiş; 13 Haziran 2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik ile Türk Hukuk Sisteminde yerini almıştır. DM terimi belli bir devreye 

hasredilmiş mülkiyet hakkını ifade etmektedir. Yani mülkiyet hakkının süre açısından 

sınırlandırılmış biçimidir. Ancak DM kanununda sınırlandırılan şey mülkiyet hakkı değil, o hakkın 

muhtevasına dâhil olan kullanma ve istifade hakkıdır. Burada söz konusu olan müşterek mülkiyet 

temeline dayalı bir irtifak hakkıdır (Arpacı, 1986: 460). DM’nin yasadaki tanımı şu şekildedir: 

 “Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden 

her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek   

mülkiyet   payına   bağlı   bir   irtifak   hakkı     olarakkurulabilir. Bu hakka devre mülk hakkı 

denir”. (Kat Mülkiyeti Kanunu m.5; ayrıca bkz. Havutçu 1988: 41; Özmen, 1988: 100). 

http://www.sikayetvar.com/
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DT sahipleri ile DT konusu olan taşınmazın maliki olan şirketin karşılıklı hak ve borçlarını 

düzenleyen, sözleşmede; sözleşmenin konusu, ödeme koşulları, DT sahipleri ile şirketin 

yükümlülükleri, DT sahibinin hakları saptanmaktadır. Bu şekilde DT sahiplerinin elde ettikleri hak 

“devre tatil” olarak nitelendirilmektedir (Tok, 2000: 112). DT Sözleşmesi, “en az 3 yıl süre için 

yapılan ve bu süre zarfında yıl içinde, belirli veya belirlenebilecek ve 1 haftadan az olmayacak bir 

dönem için bir veya daha fazla sayıdaki taşınmazın kullanım hakkının devri ya da devri taahhüdünü 

içeren sözleşme ya da sözleşmeler grubunu ifade eder”. (m.4/h). (Resmi Gazete 2003). 

(Timesharing türleri, DT ve DM sözleşmeleri ile ilgili olarak bkz. Aydın, 2008). 

 

3. DM VE DT’NİN TÜKETİCİ AÇISINDAN YARAR VES AKINCALARI 

Paananen yapılan bir araştırmaya dayanarak insanların, gelecek yıllarda tatillerini 

şimdiden garanti altına alma, her sene tatile gidilecek yer arayışı ve stresinden kurtulma, sosyal 

çevrede itibar kazanma, makul bir maliyet karşılığında yönetimce verilen hizmetlerden yararlanma, 

fazla resmiyetin olmaması gibi nedenlerle devreli tatil sistemlerinden yararlandığını belirtmektedir 

(Rızaoğlu, 1991: 36–37). 

DM ve DT’nin hak sahiplerine sağladığı bazı yararlar ve sakıncalar şu şekilde belirtilebilir 

(Havutçu, 2002: 353–354): 

• Tatil evi satın alma yerine ihtiyaç duyulan zaman dilimi kadar tatil imkânı sunması, 

• Daha ekonomik tatil fırsatı sunması, 

• Yıllara karşı tatil garantisinin sağlanması, 

• Bakım-onarım vb. işlerle uğraşmak zorunda kalınmaması, 

• Uzun yılar veya süresiz olarak aynı yerde bilinen bir çevrede tatil geçirme güvencesi, 

• Bazı Devreli tatil modellerinde değişim organizasyonlarına üye olunarak zincire bağlı 

tesislerde başka ülkelerde tatil yapma fırsatı, 

• Devreli Tatil sahiplerinin tesislerin ortak kullanıma açık, yüzme havuzu, spor tesisleri, 

eğlence yerlerinden yararlanma imkânı bulması, 

• Başkalarına kullandırılabilmesi, devredilmesi, kira geliri elde edilmesi gibi nedenlerle 

bir yatırım aracı olarak değerlendirilebilmesi, 
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DM ve DT’nin hak sahiplerine bazı sakıncaları da söz konusudur: Örneğin; 

• Hak sahibi zamanla sınırlı yararlanma hakkına sahip olduğu için dilediği zaman tatil 

evinikullanamaz. 

• Tatil evi başkalarıyla birlikte kullanıldığı için, istenilen şekilde dayama- döşeme 

imkânı olmamaktadır. 

DT daha çok turizm tüketiciliği konumunda iken, DM ise II. Konut (yazlık) anlamında bir 

yatırım görünümündedir. DM ve DT öncelikle, geleceğe ilişkin tatil olanağı sağlamak için satın 

alınmalıdır. Çünkü her tesis ayrı özellikler taşımakta, tekrar satın alma değeri ise kuruluş yerine, 

bağımsız bölümün büyüklüğüne, kalitesine, sunduğu hizmetlere, devrenin içinde bulunduğu sezona, 

değişim şirketlerinin reytingine, arz ve talebe, yasal mülkiyet şekline, kullanım süresine bağlı 

olmaktadır (Selvi, 2002: 198). 

DM ve DT Hakkının tüketiciler açısından daha önemli sakıncalı tarafı şu şekilde 

belirtilebilir (Havutçu, 2002: 354–355): DM ve DT turistik bir ürün olarak, tek taraflı hazırlanan 

standart sözleşmelerle tüketicilere sunulmaktadır. Bu durumda tüketiciler sözleşmenin içeriğine etki 

edememekte ve haksız şart ortamı oluşmaktadır. Özellikle  DT gibi şahsi (alacak) hakkı 

sistemlerinde firmanın iflası tüketici için büyük bir risk olmaktadır. Standart sözleşme kullanmanın 

tüketici açısından doğurduğu bir diğer sakıncalı durum ise şudur: Bu sözleşmelerde “müşterinin 

sözleşmeden cayma halinde girişimcinin satış bedelinin belli bir yüzdesini talep etmeye hak 

kazanacağına” ilişkin bir şart bulunmakta ve oldu-bittiye getirilerek müşterinin sözleşmeden 

cayması güçleştirilmektedir. Türkiye’de geçmişte kimi şirketlerin bu uygulamalarla %20-25’lere 

varan kesintilerle yüklü miktarlarda haksız kazanç sağladıkları kitle iletişim  araçlarından 

kamuoyuna yansımıştır. (Turistik bir ürün olarak DM ve DT’nin değerlendirilmesi, özellikle termal 

bölgelerdeki önemi hakkında bkz. Selvi, 2002; Artuğer, 2006). 

Devre sahiplerinin yıl boyunca tesislerin olduğu turistik coğrafyadan uzak kalmaları, 

yönetimde olmamaları ya da toplantılara katılamamaları, pek çok şeyden haberdar olmamaları, 

devrelerin satış aşamasında yaşanan toplantılı baskıcı satış teknikleri, yanıltıcı ve aldatıcı broşür ve 

bilgilendirmeler de yukarıdaki sakıncalı durumlara eklenebilir. 
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4. DT VE DM SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI 

 
DT sahibinin DT hakkının sağlanması, taşınmazın istifadeye elverişli olarak teslimi ve 

devre boyunca istifade hakkı ve diğer bazı hakları da mevcuttur. Buna karşın DT sahibinin 

devre tatil bedelini ödeme, katılım payı ve diğer ödemeleri yapma ve dönem sonunda taşınmazı 

boşaltma gibi borçları söz konusudur (Karaşahin, 1998: 45– 47). (DT sahibinin hakları, borç ve 

yükümlülükler hakkında bkz. Havutçu, 1987: 32–33; Tok, 2000; 120–122; Ankara Barosu, 

2005: 150–151). 

DM sahiplerinin DM konusu bağımsız bölüm veya yapıdan yılın belli dönemlerinde 

istifade etme, bu haklarını devretme ve mirasçılara bırakma, DM üzerinde ayni hak tesisi ve 

diğer bazı hakları vardır. Buna karşın DM sahiplerinin DM sözleşmesi ile belirlenen 

yükümlülüklere uyma, DM bedelini ödeme, ortak giderlere katılma, dönem sonunda bağımsız 

bölümü boşaltma ve teslim etme ve şüyuun (ortaklığın) idamesi mükellefiyeti gibi borçları söz 

konusudur (Karaşahin, 1998: 83–86). (DM hakkı sahiplerinin hakları, borçları ve 

sorumlulukları hakkında bkz. Havutçu, 1987: 73–90; Tok,2000:24–27;Ayan,2000:405–

407;Oğuzman,Seliçive Özdemir,2004:552– 553). 

 

5. DT VE DM İLE İLGİLİ YAŞANAN SORUNLAR 
 

Türkiye’de zamanla sınırlı ayni (DM) ve şahsi (alacak) hak (DT) olarak belirtilen sistemlerle 

ilgili pratikte yaşanan sorunlar özetle şu şekilde sıralanabilir (Karaşahin, 1998: 52–60;95–98): 

• DT sözleşmelerinde devrenin geçirileceği taşınmaz ile devrelerin açık olarak 

belirtilmemesi, 

• DT tesislerinin zamanında bitirilip tüketicinin hizmetine sunulamaması, 

• Aynı devrenin bir başkasına satılma olaylarına rastlanması, 

• Tüm fonksiyonların bir şirkette toplanması, 

• Hizmetlerin gereği gibi yerine getirilmemesi, 

• Bu endüstride belirleyici tarafın genelde şirketin kendisinin olması, 

• DT ile ilgili hususi bir kanuni düzenlemenin olmaması, 

• Pazarlama sorunlarının mevcut olması, 

• Yıllık katılım payları ve diğer ödemelerle ilgili sorunların olması, 

• Yönetimin belirlenmesinde karşılaşılan sorunların yaşanması, 
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6. MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİ VE ÖNEMİ 

 

Mowen (1993) şikayeti, “satın alma sürecinde tatminsizlikle ortaya çıkan pek çok eylemden 

biri” olarak ifade etmektedir. Müşteri şikâyetleri ürün yetersizliğinden ve satış sözleşmesinin 

koşullarının yerine getirilememesinden kaynaklanabilir (Odabaşı 2004: 138). Turizm endüstrisinde 

müşteri şikâyetleri ile ilgili olarak pek çok akademik çalışmalar bulunmaktadır. (Bkz. Manıkas ve 

Shea 1997; Yüksel ve Kılınç 2003; Yüksel 2004; Kozak 2006; Can 2006; Kitapçı, 2008; Taştan 

2008; Ekiz ve Köker 2010; Kılıç  ve Ok 2012). Hizmet işletmelerinde aldıkları hizmetleri 

değerlendirerek şikâyette bulunan müşteriler, işletme için aslında değerli müşterilerdir. Çünkü 

işletmeler, kendilerine gelen şikâyetler doğrultusunda kendini kontrol etme, eksikliklerini giderme 

ve hatalarını telafi etme fırsatı bulmaktadırlar. İşletmeler etkili bir şekilde işleyen  şikayet sistemi 

sayesinde sadık müşteri kazanma sürecini kısaltabilirler. Eğer müşteriler şikayetlerini işletmeye 

iletmiyorlarsa bu durum işletme için daha vahim sonuçlar doğurabilir. Tüketici açısından şikayet 

etmemenin nedenleri ve hatta şikayet etme kısıtlamaları olabilir (bkz. Ekiz ve Köker, 2010: 2862-

2863). Ancak asıl olan bunun işletme açısından doğuracağı sonuçlardır. Örneğin Kılıç ve Ok (2012) 

şikâyetçi müşterilerin ilk tepkilerinin işletmeyi değiştirmek ya da terk etmek olduğunu ve bunun da 

diğer araştırmacıların bulgularıyla örtüştüğünden bahsetmektedir. Bu durum işletme için müşteri 

kaybı demektir. 

Müşteriler hoşnut olmadıkları durumlarda yönetime sözlü  şikâyetlerde bulunmak, şikayet 

kutularını kullanmak, tüketici birlik ya da derneklerine müracaat etmek, şikayetlerini yakın 

çevrelerine sürekli anlatmak, medyada bunların yer almasını sağlamak gibi bir takım şikayet tutum 

ve davranışlar içinde bulunabilmektedirler. Örneğin Kılıç ve Ok (2012) müşterilerin bildirimlerini 

çoğunlukla bölüm yöneticilerine ya da otel yönetimine yaptıklarını belirtirken; Mattila ve Wirtz 

(2004) şikâyetçi müşterilerin şikâyetlerini yüz yüze, telefonla, e-postalarla ya da mektuplarla 

yapabildiklerine işaret etmektedirler. 

Türkiye’de DM ve DT’ye ilişkin pratikte yaşanan ve gittikçe kronikleşen sorunlara yol açan 

şikâyetler, pek çok işletme için müşteri kaybına ve daha kötüsü kamuoyunda şirketler ve temsil 

ettiği endüstri hakkında değiştirilmesi oldukça güç negatif imajın oluşmasına neden olmaktadır. DM 

ve DT Batıda gelişmiş olmasına rağmen Türkiye’de yeterince gelişememiştir. Bunun nedenleri 

arasında hukuki  sorunlar olduğu kadar, firmaların baskıcı grup (toplantılı) satış taktikleri, aşırı aidat 

talepleri, zamanında yerine getirilmeyen hizmetler, yalan-yanlış vaadler, sahtekârlıklar gibi unsurlar 

sayılabilir (bkz. Özmen,1998: 32–34). Örneğin DM ve DT endüstrisinde Avrupa’da şikâyet konusu 
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olan bazı sahtekârlıklar ise şu şekilde belirtilebilir (akt, Selvi ve Artuğer, 2006: 21). 

• Yönetim ücretlerindeki fahiş artışlar, 

• Güncelleme hileleri, 

• Yatırım hileleri, 

• Alış/satış hilesi, 

• Aynı ürünü birden fazla kişiye satma. 

 
Zamanla sınırlı tatil sistemi uygulayan tesisler genelde turistik bölgelerde hizmet 

vermektedirler. Her turizm işletmesi gibi zamanla sınırlı tatil sistemleri pazarlayan şirketlerin nihai 

amacı beklentilerini karşılayan, memnun olmuş müşteri profili oluşturarak finansal karlılıklarını 

devam ettirmektir. Bir ülkede bu tür sistemlerin yerleşip gelişebilmesi, diğer turistik konaklama 

işletmelerinde olduğu gibi satış öncesi tutum ve davranışlardan satış sonrası hizmetlere kadar 

müşteri tatminine bağlıdır. Odabaşı (2009) “müşteri tatmini oluşturmada verilen sözlerin tutularak 

yerine getirilmesinin önemini vurgulamaktadır”(s.103). Genel olarak bir satıcı firmanın  ürün ve 

hizmetleri, müşterisinin beklentilerini karşılayamaz ise bu durum müşteri penceresinden 

bakıldığında bir yığın şikâyet demektir. Odabaşı’na (2004) göre müşteri tatmini müşteri odaklı 

olmanın önemli bir bileşenidir. Yazara göre müşteri ile birebir ilişki kurmak, müşteriye yakın olmak, 

ona özen göstermek, onunla kişisel bağ kurmak  ve müşteriyi takip etmeyi ifade eden müşteri odaklı 

pazarlama, sonuçta müşteri ilişkilerine dayanan bir uygulamalar bütünüdür (ss.14–15). Diğer 

yandan şikâyet etme konusunda çaba harcamayan ancak üzüntülerini, kızgınlıklarını ve 

kırgınlıklarını sürdürerek bunları en az 10 kişiye anlatan tüketicilerin olduğu bilinmektedir (Odabaşı 

2004: 135). “Satın alınan ürün ve hizmetlerden memnun olmayan tüketicilerin, yaşadıkları bu kötü 

deneyimi etrafındaki 11 kişiye aktardığı; memnun müşterilerin ise bunu sadece altı kişiye ilettikleri 

belirtilmektedir (akt. Çakıcı vd.2008: 154). Anlaşılan o ki, DM ve DT tüketicilerinin geçmişte 

yaşadıkları olumsuz deneyimler daha etkili olmakta ve daha çok konuşulmaktadır. Neticede 

ağızdan-ağza yayılarak DM ve DT endüstrisine ilişkin kötü bir ün ve imaj oluşmuştur. DM ve DT 

endüstrisinde de alıcı- satıcı-aracı arasında kurulacak uzun vadeli, kalıcı, istikrarlı, karşılıklı 

menfaatlere dayalı ilişkiler kurmak ve geliştirmek (bkz. Selvi, 2007) bu endüstri hakkındaki kötü 

imajın izlerini silmede yardımcı olabilir. 
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7. YÖNTEM 

 

İnternetin 1990’lı yıllarda ortaya çıkışı ile birlikte ilk on yıl içinde  yüzlerce WEB sitesinin 

incelenerek analiz edildiği; binlerce sayfası olan sitelerin kodlama ve örnekleme sürecinde 

güçlüklerle karşılaşıldığı belirtilmektedir (Neuendorf, 2002: 206). Bu araştırmada DM ve DT ile 

ilgili müşteri şikâyetleri ele alınmıştır. Araştırma evrenini www.sikayetvar.com adresinde 13 Ocak 

2012 tarihinden önce DM ve DT ile ilgili yapılan şikâyetler oluşturmaktadır. Söz konusu 344 adet 

şikâyet incelemeye alınmıştır. “İçerik analizinde, küçük bir evren söz konusu ise ya da evreni 

oluşturan birimler az sayıda ise örneklem seçmeye gerek olmayabilir; tüm birimler çalışmaya dâhil 

edilebilir (sayım sistemi) (Neuendorf, 2002: 74). Araştırmada DM ve DT’ye ilişkin bir taraftan 

geçmişte yaşanan sorunlar belirtilmekte diğer taraftan bugün halen mevcut olan şikâyetler 

betimlenmektedir. Bu hali ile araştırma “tarama modelindedir”  (bkz. Karasar, 2002). Ayrıca 

araştırmada tüketicilerin yazdıkları şikâyetler incelendiği için bu çalışma “keşfedici” bir özellik de 

göstermektedir. 

Veri Toplama ve Analizi: Araştırmada incelemeye alınan şikâyetler içerik analizi 

yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bunun için www.sikayetvar.com sitesinde yer alan DM ve DT’ye 

ilişkin şikâyetler araştırma amacı doğrultusunda sınıflandırılarak tablolaştırılmıştır. “İçerik analizi, 

verilerin organizasyonunda örneğin değişkenlerin frekansını dikkate alan bir analitik yapı 

kullanmaktadır. (Akt. Yüksel ve Yüksel, 2004: 176). Şikâyet türleri özetlenerek frekans ve yüzde 

oranları tespit edilmiş, daha sonra ilgili ve sorumlulara ilişkin çıkarımlarda bulunulmuştur. (İçerik 

Analizi hakkında bkz. akt. Tavşancıl ve Aslan, 2001). Dolayısıyla frekans analizi kullanılarak DM 

ve DT’ye ilişkin hangi şikâyet kategorisinin daha yoğun ve önemli olduğuna ilişkin ipuçları 

yakalanabilmiştir. 

Bu araştırmada içerik çözümlemesi işlemsel basamaklarına uyularak yürütülmüştür 

(bkz.Öğülmüş 2012). Bunun için öncelikle örneklem yerine söz konusu sitede yer alan 344 şikâyet 

değerlendirilmek üzere tespit edilmiştir. Daha sonra bu şikâyetler araştırmanın amacına uygun 

olarak kategorilere ayrılmıştır. Kayıt birimi ya  da çözümleme birimi olarak “şikâyetlerde geçen 

kelimeler” kullanılmıştır. İçerik çözümlemelerinde kelime ve sembol kullanılmasının araştırmanın 

güvenilirliğini arttırdığı  belirtilmektedir  (Öğülmüş,  2012).  Çözümleme  sürecinde  bağlam 

birimleri olarak DM ve DT ile ilgili tüketicilerin belirttiği kimi zaman bir cümle, kimi zaman ise bir 

paragraf baz alınmıştır. Sayma sistemi olarak tekrarlanış sıklığı (frekans) kullanılmıştır. Kayıt 

birimlerinin tekrarlanış sıklığı dikkatlice belirlenmiştir. 

http://www.sikayetvar.com/
http://www.sikayetvar.com/
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Kodlama Süreci: İçerik analizinde temel hedef toplanan verileri açıklayabilecek örnek 

kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Metinsel veri analiz sürecinin betimleme, sınıflama ve 

ilişkilendirme olarak üç aşamada incelenmesi gerektiği belirtilmektedir. Betimleme aşamasında 

toplanan bilgiler kapsamlı bir şekilde tanımlanır. Daha sonra kodlanır ve buna göre sınıflandırılır. 

Özetlenen bu veriler daha sonra içerik analizinde derin bir işleme tabi tutulur (akt. Yüksel ve 

Yüksel, 2004: 177). Bu araştırmada DM ve DT’ye ilişkin evreni oluşturan şikâyetler konularına 

göre temelde 7 kategoriye ayrılmıştır. “Nitel veri analizi, veri kategorilerinin oluşturulması, bu 

kategorilere uygun verilerin yerleştirilmesi ve kategoriler arasındaki ilişkilerin saptanması 

sürecidir” (Yüksel ve Yüksel, 2004: 176). DM ve DT’ye ait her bir kategoride yer alan şikâyetler 

kendi içinde alt gruplara ayrılarak kodlanmıştır. Sistemli olarak ikincil bilgilerden anlamlı 

çıkarımlarda bulunurken önemli ölçüde “kodlama ve kavramsallaştırma” yapılmıştır. Kodlama, 

verilerin içerik analizine tabi tutulması, yani veriler arasında yer alan anlamlı bölümlere (bir sözcük, 

cümle, paragraf gibi) isim verilmesi sürecidir Yıldırım ve Şimşek, 2008: 227). Kodlama elde edilen 

verileri bölümlere ayırmayı, incelemeyi, karşılaştırmayı, kavramlaştırmayı ve ilişkilendirmeyi 

gerektirir (akt. Yüksel ve Yüksel, 2004: 177; Yıldırım ve Şimşek, 2008: 227). Kendi içinde anlamlı 

bir bütün oluşturan DM ve DT’ye ilişkin şikâyetler (veri seti) kavramsal çerçeve, araştırma sorusu 

ve araştırmanın amacı da dikkate alınarak daha önce hazırlanan kodlama listesine göre 

isimlendirilmiştir. Bu işlem elle yapılmış ve uzun zaman almıştır (bkz. (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 

228–229). 

Güvenilirlik ve Geçerlilik: Birden fazla araştırmacının veri analizinde birlikte çalıştığı 

durumlarda, kodlama güvenilirliğine ilişkin çalışma yapmak gereklidir. Araştırmacıların aynı veri 

setini kodlaması ve ortaya çıkan kodlama benzerliklerinin ve farklılıklarının sayısal olarak 

karşılaştırılmasıyla bir kodlama yüzdesine ulaşılır. Karşılaştırma sonucu benzerlik yüzdesi %70 ve 

üzerinde ise kodlamalar güvenilirdir (Yüksel ve Yüksel, 2004: 178). (Kodlayıcılar arasındaki 

güvenilirlik katsayısı için bkz. Neuendorf, 2002: 148). 

Bu araştırmada dört yazarın (kodlayıcılar) DM ile ilgili üç değişik kayıt birimine (temizlik 

sorunu, eski ve bozuk eşya kullanımı, personel eksikliği ve ilgisizliği)  yönelik görüş ve tutumları 

karşılaştırılmış ve büyük ölçüde benzer yargılara sahip oldukları belirlenmiştir. Çünkü kodlayıcılar 

bu kayıt birimlerinin “yönetimin hizmet sunumuyla ilgili şikâyetler” kategorisi altında 

toplanabileceği yargısında birleşmişlerdir. Ayrıca kodlayıcılar arasında kayıt birimleri ve 

kategoriler ve içerikleri hakkında bilgilendirici bir tartışma da yaşanmıştır. Sonuçta kodlayıcılar 

arasında bir uyum yakalanabilmiştir. (Kodlayıcılar arasındaki basit yüzdelik uyum-bkz. Neuendorf, 
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2002: 149). Bu husus içerik çözümleme çalışmalarında “bireysel güvenilirliğin” (bkz.Öğülmüş, 

2012); Neuendorf, 2002: 142) sağlandığına ilişkin önemli bir ipucu niteliği taşımaktadır. 

Diğer taraftan kategoriler belirlenmiş ve tanımlanmıştır. Dolayısıyla DM ve DT’ye ilişkin 

belirtilen şikâyetlerin hangisinin hangi kategoride ele alınacağı kodlayıcılar arasında tartışılmış ve 

işlemler kolaylaştırılmıştır. Böylece “kategori güvenilirliğinin” (bkz. Öğülmüş, 2012) sağlanması 

için gerekli çalışma da yapılabilmiştir. Belirtilen bu hususlar araştırmanın güvenilirliği hakkında 

okuyucunun fikir sahibi olmasını sağlayabilir. 

Araştırmada DM ve DT’ye ilişkin şikâyetler ve neticesinde ortaya çıkan tüketici sorunları 

söz konusudur. Konunun temelinde DM ve DT’nin “kuramsal boyutu” yatmaktadır. Konunun 

kuramsal boyutunu ise şu iki unsur oluşturmaktadır: Bunlardan ilki, ilgili kanun ve yönetmeliklerle 

çerçevesi çizilen DM ve DT hakkı sözleşmeleridir. İkincisi ise,Tüketicinin Korunması Hakkındaki 

Kanun (TKHK) çerçevesinde uygulanan Devre Tatil Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliktir. 

Söz konusu şikâyetler bu  hukuki boyutlar çerçevesinde ele alınarak değerlendirilmiştir. Dolayısıyla 

araştırmanın bu yönü ile “kavramsal olarak yapı geçerliliğini” sağladığı belirtilebilir. “Çünkü 

Öğülmüş’e (2012) göre yapı geçerliliği araştırmanın kuramı ile ilgilidir. Yazara göre yapı geçerliliği 

sadece ölçmenin geçerliliği ile değil; ölçmenin temelindeki kuramla  ilgili bir geçerliliktir. 

 
8. BULGULAR VE ANALİZ 

 
Bu araştırmada www.sikayetvar.com sitesinden 13.01.2012 tarihi itibariyle DM ve DT satın 

almalarına ilişkin 344 adet şikâyet tespit edilmiştir. Bu şikâyetlerden 132 adedi (%38,37) DM, 212 

adedi (%61,62) ise DT’ ile ilgilidir. Tüm şikâyetler genel anlamda değerlendirmeye alınmıştır. DM 

ve DT satışı yapan firmaların pazarlama teknikleri etkili sonuçlar vermekle beraber, satış sonrası 

hizmetin satış esnasındaki vaatlere uymayışı şikâyetlerin bu denli çok olmasına sebep olmaktadır. 

Bu   şikâyetlerin sayısı ve mahiyeti konunun önemini ortaya koymak bakımından manidardır. 

Konuyla ilgili benzer bir çalışma Çakıcı vd. (2008) tarafından seyahat acenteleri ile ilgili  yapılmış 

ve bazı benzer bulgulara rastlanmıştır. Bu şikâyetlerin tüketicilerin korunması kapsamında ilgili 

kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ele alınması kaçınılmazdır (DT ve DM sözleşmelerinde 

tüketicinin korunması hakkında bkz. Yavuz, 2000: 96–104; Deryal, 2004: 66–69; Aslan, 2004: 475–

509). Tüketicilerin DM ve DT konusunda yazdıkları şikâyetler 7 kategoride toplanmıştır. Bu 

kategorilere ait sıklık ve yüzde oranları Tablo 1’de verilmektedir. 
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Tablo1. DM ve DT alan müşterilerin şikâyet kategorileri 
Kategoriler Sıklık Yüzde 
1 Sözleşmeden doğan sorunlar   

 a. Cayma hakkının kullandırılmaması 16 4.7 
 b. Sözleşme iptalini yapmama 54 15.7 
 c. Para iadesinin yapılmayışı 87 25.3 
2 Taahhüt Edilenlerle Gerçeklerin Örtüşmemesi 35 10,2 
3 Müşteriyi Kandırma 52 15,1 
4 Hizmet Sunumu İle İlgili Şikâyetler 31 9,0 
5 Tanıtım ve Satış İle İlgili Şikâyetler 21 6,1 
6 Yeniden Satış ve Kiralama Sorunları 18 5,3 
7 İletişim, Ödeme ve Çifte Satışlarla İlgili Şikâyetler 30 8,6 

 TOPLAM 344 100 
 
 

8.1. Sözleşmeden Doğan Sorunlar 
 

DM ve DT konusunda şikâyet oranı en yüksek olan kategoridir. Toplam şikâyetler içindeki 

oranı %45,6 olup; 157 adet şikâyetten oluşmaktadır. Sözleşmeden doğan şikâyetler kendi içinde üç 

ayrı kategoriye ayrılmıştır. 

• Cayma Hakkının Kullandırılmaması: Cayma  hakkının   kullandırılmaması  %4,7’lik 

bir orana sahiptir. Müşteriler öncelikle tanıtım adı altında işletmeye getirilmekte ve gün boyu süren 

yoğun tanıtım programına alınmaktadırlar. Bu süreçte sözleşme imzalayan müşteriler daha sonra 

sağlıklı düşünemediklerini öne sürerek  cayma hakkını kullanmak istemektedirler. Bu satış türü 

4077 sayılı TKHK m.8’de belirtilen kapıdan satıştır. Bu satış türünde alıcı 7 günlük tecrübe ve 

muayene süresi sonuna kadar malı kabul veya reddetmekte serbesttir. (Yargıtay 1997). İlgili sitede 

yapılan şikâyetlerden “12 punto siyah koyu harflerle yazılmış Bakanlık onaylı cayma hakkını 

bildirir belgelerin” tüketicilere verilmediği anlaşılmaktadır. Ayrıca Devre Tatil Sözleşmeleri 

Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin cayma hakkını düzenleyen 6.maddesi şu 

şekildedir: 

 “Tüketici, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren 10 

gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai 

sorumluluk üstlenmeksizin cayma hakkını kullanarak sözleşmeden 

dönebilir. Sağlayıcı, bu süre dolmadan devre tatil sözleşmesine konu 

mal ve/veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında 

ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini 

isteyemez” (Cayma Hakkı, Resmi Gazete, 2003). 

Fakat işletmenin sözleşme tarihi olarak,  sözleşmenin  yapıldığı tarihten önceki bir tariih 
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göstermesi, cayma süresi için geçerli zamanın kaybolmasına, dolayısıyla “zaman aşımına” yol 

açmaktadır. Hâlbuki Yargıtay (2003) kararında cayma süresinin “sözleşmenin düzenlendiği, 

sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işlemeye başlayacağına” hükmetmiştir. Burada 

müşterilerin dikkatsizliğinden, dalgınlığından ya da iyi niyetinden yararlanma ve istismar etme söz 

konusu olmaktadır. Konuyla ilgili Yargıtay (1996) kararında “satıcının DT sözleşmesi üzerinde 

“kendisine yararlar çıkarması” nın çelişkili bir durum olduğu, bunun objektif iyi niyet kurallarıyla 

bağdaşamayacağı” belirtilmektedir. 

Şirket yetkilileri hukuki bir gerekçe göstererek tüketicilerin bu haklarını kullanmalarını 

engellemektedirler. Diğer taraftan bu haklarını kullanmak isteyen müşterilerin karşılarında 

kendilerine yardımcı olabilecek yetkili bir muhatap bulamamaları da müşteriler açısından önemli 

bir sorun olmaktadır. 

• Sözleşme İptalinin Yapılmaması: Toplam şikâyetler içinde % 15,7’lik bir orana 

sahiptir. Bu kategorideki şikâyetlerin oranı, toplam şikâyetler içinde en yüksek ikinci grubu 

oluşturmaktadır. Çeşitli bahaneler öne sürülerek kandırıldıklarını düşünen müşterilerin sözleşmeden 

kaynaklanan bazı “eksik ya da anlaşılamayan” hususlar dolayısıyla sözleşmelerinin iptalini 

istemeleri; ancak bu konuda bir çözüme ulaşamamaları sonucu ortaya çıkan şikâyetlerin 

oluşturduğu bir kategoridir. Bu konuda karşılaşılan en büyük problem sözleşmenin iptalini isteyen 

müşterilere firmaların ilgisiz kalması, işletmelerin bu konuda yardımcı olmamaları, müşterilerin 

yetkililere ulaşamamasıdır. DT ile ilgili Yönetmeliğin 7. maddesi şu  şekildedir: 

“Tüketiciler sözleşmede yer alması gereken ve 5 inci maddede 

belirlenen asgari koşullardan biri eksik olduğu takdirde tüketici, 

sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren 3 ay içinde bir  bildirimde 

bulunarak, bu sürenin sonuna kadar eksikliğin giderilmesini talep ve 

aksi takdirde sürenin bitiminde sözleşmenin kendiliğinden sona ermiş 

olacağını ihbaredebilir”.Bu süre içinde eksiklik giderilmez ise sözleşme 

3 aylık sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer. Bu halde tüketici 

bedel, cezai şart tutarı veya tazminat adı altında hiçbir ödemeyle 

yükümlü tutulamaz; yaptığı ödemeler varsa bunlar da sona erme 

tarihinden itibaren 10 gün içinde kendisine iade edilir” (Resmi Gazete, 

2003). 
DM sözleşmeleri genelde şirketler tarafından hazırlanıp tüketiciye imza ettirilmektedir. 

Dolayısıyla tek yanlı olarak, tüketicinin anlayamadığı, aleyhine olabilecek bazı makul ve adil 
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olmayan hükümler içermesi kuvvetle olasıdır. Bu bakımdan Tüketicinin Korunması Hakkındaki 

Kanunun (TKHK) m.6’da belirtilen “sözleşmede haksız şartlar” başlığı altındaki hususlara aykırılık 

teşkil etmektedir. Bir diğer husus ise Devre Tatil Yönetmeliğindeki m.5’in DM sözleşmeleri için de 

geçerli olabilmesi hususudur. “Diğer taraftan Avrupa Birliği DT ya da DM ayrımı yapmadan 

devreli tatil kapsamında ticari uygulamalardan doğabilecek risklere karşı, tüketiciyi korumak 

amacıyla, şirketlerin tüketicilere sağlamaları gereken bilgileri içeren 94/47/EC direktifini 

yayımlamıştır” (Selvi, 2010: 455). 

• Para İadesinin Yapılmaması: Para iadesinin yapılmaması, cayma hakkını kullanıp 

sözleşmelerini iptal ettirebilen müşterilere işletme tarafından paralarının iade edilmemesi ile ortaya 

çıkan şikâyetlerle ilgilidir. Satış ve tanıtım aşamasında taahhüt edilen hizmetlerin yerine 

getirilmemesi veya sözleşmenin iptal edilmesi sonucunda alınan tutarın müşteriye iade edilmesi 

işletmelerin hukuken uymaları gereken bir zorunluluktur. (bkz. Devre Tatil Yönetmeliği m.7. son 

fıkra). Bu kategori, incelenen şikâyetler içinde %25,3’lük payıyla en yüksek grubu oluşturmaktadır. 

Yapılan ön ödemelerin kendilerine iade edilmesini isteyen fakat bu konuda sonuca ulaşamayan 

müşteri sayısının çok olduğu analiz sonuçlarından anlaşılmaktadır (Bkz.Yargıtay2005) 

8.2. Taahhüt Edilenlerle Gerçeklerin Örtüşmemesi 

Tanıtım ve satış aşamasında taahhüt edilen hizmetlerin, sözleşme sonrasında 

gerçekleşmemesinden kaynaklanan şikâyetler %10,2 gibi önemli bir orana sahiptir. İşletmeler 

tarafından tanıtım ve satış aşamasında her türlü hizmetin gerçekleşeceği kanısı oluşturulan 

müşteriler, satış sonrasında bu hizmetlerin yerine getirilmemesine tanık olmaktadırlar. Özellikle 

satın alınan DM ve DT’nin 1 yıl içerisinde kullanılmadığı günlerde, işletmenin havuz, spa ve 

benzeri hizmetlerinden 10 kişi dâhil ücretsiz yararlanılabileceği taahhüdünde bulunulması, ürünü 

müşteriler açısından çekici kılmaktadır.  Fakat  hizmetten  yararlanma  esnasında  fazla  ücret  talep  

edilmesi,   sözkonusu taahhütlerin gerçekle uyuşmadığını göstermektedir. Yine tanıtım ve satış 

aşamasında DM veya DT’nin kullanılmaması durumunda müşteri adına kiralama veya satma 

eyleminin işletme tarafından gerçekleştirileceği taahhüdü, müşteriler açısından ürünü almaya iten 

en önemli etkenler arasındadır. Ancak bu taahhüt sözleşme  sonrasında gerçekleştirilmemekte ve 

müşteriler söz konusu bu durumdan mağdur olmaktadırlar. 

8.3. Müşteriyi Kandırma 

Müşteriyi kandırma kategorisindeki şikâyetler %15,1’lik yüksek bir paya sahiptir. Ürünü 

satabilmek için gerçekte var olmayan bir takım yan ürünlerin sunulması, müşteriye yansıtılmadan 

sözleşme tarihinin öne çekilerek müşterinin cayma hakkı süresinin kısaltılması, işletmelerin 
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bağlantılı olduklarını söyledikleri hiç bir işletme ile bağlantılarının olmayışı, belirtilen dönemlerde 

ürünün kullandırılmaması gibi şikâyetler bu kategoride ele alınmaktadır. Kandırıldıklarının farkına 

varan müşterilerin cayma- iptal-para iadesi gibi hukuki haklarını kullanamayışları, sözleşme 

imzalandıktan sonra sözleşme koşullarının çeşitli bahanelerle kabul edilmeyişi çok rastlanan 

şikâyetler arasındadır. DM ve DT tanıtım ve satış işlemlerinin taşeron firmalar tarafından yapılması 

ve anlaşma sağlanan bu taşeron firmaların sürekli değişmesi, eski sözleşmelerin geçersiz sayılması 

gibi durumlar müşteriler açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir. 

8.4. Hizmet Sunumu İle İlgili Şikâyetler 

 Bu tür şikâyetler belli başlıklar altında toplanabilir: 

Kalitesiz hizmet, eski ve bozuk araçların kullanımı: Örnek oda üzerinden satışı yapılan DM 

veya DT ürününün gösterilen ürün ile bağdaşmaması, yatak, kanepe, televizyon, fırın ve bunun gibi 

eşyaların eski, kalitesiz veya bozuk olması nedeniyle yapılan şikâyetler bu kategoride ele alınabilir. 

Bu şikâyetlerin toplam şikâyetler içindeki oranı %2,3’tür. Kalitesiz hizmet, eski ve bozuk araçlarla 

karşılaşan müşteriler hayal kırıklığı yaşamakta ve sonuçta sunulan üründen memnun 

kalmamaktadırlar. DM ve DT sitelerinde verilen hizmetlerin yönetimi ve hizmet kalitesi, devrelerin 

uzun vadeli olarak elde tutulup tutulmamasına ve memnuniyet göstergesi olmasına neden 

olmaktadır (Bkz. Upchurch ve Lashley 2006: Kaufmann vd 2009). 

Odaların temizlenmemesi, gerektiği durumlarda hizmetli  personel  bulunamayışı, güvenlik 

problemleri, sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar da yine bu gruptadır.  Bu  şikâyetlerin  toplam  

şikâyetler  içindeki oranı  %3,5’tir.  Bu kategorideki  şikâyetler önem taşımaktadır, çünkü 

müşteriler satış aşamasında kendilerine güvenli ve sağlıklı ortamda mükemmel hizmet sunulacağını 

düşünmekte ve bunu talep etmektedirler. Beklentileri karşılanmayan müşteriler ise şikâyetçi 

olmaktadırlar. DM ve DT tesislerinde bu tür hizmetlerin yönetim tarafından yerine getirilmesi 

gerekir (bkz Akı, 1997: 89–107). (DM tesislerinde hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili DM 

yöneticisinin görevleri hakkında bkz. Havutçu, 1987: 107; Tok, 2000;72-73). 

Temizlik ve genel görünüm: Bu kategorideki şikâyetlerin havuz, hamam, restoran gibi 

tesisin ortak kullanım alanlarının sağlık kurallarına uymamasından kaynaklandığı görülmüştür. 

Şikâyet konusu olan temizlik ve genel görünüm az bir orana sahip olmakla birlikte (%1,2) işletmeler 

için büyük önem arz etmektedir. (Gerek DM ünitelerinde gerekse DT tesislerinde yöneticilerin 

görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak bkz. Tok, 2000: 70–78;131–132). 

Çalışanlarla ilgili şikâyetler: Çalışanların yeterli donanıma sahip olmayışı veya bir 

personelin uygunsuz davranışı toplam şikâyetler içinde %2’lik bir paya sahiptir. Bu şikâyetler 
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genellikle ürünle ilgili bilgi almak isteyen ya da bir sorunun çözümü için yardım bekleyen 

müşterilere karşı kaba davranışlarda bulunmak, telefonun yüzlerine kapatılması gibi sorunlardan 

oluşmaktadır. Bununla birlikte çalışanların güler yüzlü olmayışı da söz konusu şikâyetler 

arasındadır. 

8.5. Satış ve Tanıtım İle İlgili Şikâyetler 

Uzun yolculuklar sonucunda rahatsızlık veren araçlar ile tanıtım  amaçlı işletmeye getirilen 

müşteriler, gün boyu yoğun bir tanıtım programına maruz kalmaktadırlar. Tanıtım görevlilerinin 

yeterli bilgiye sahip olmamaları, dolayısıyla eksik bilgiler vermeleri ve tanıtım boyunca müşterileri 

yalnız bırakmamaları gibi nedenlerle psikolojik bir baskıyla karşı karşıya kalan müşteriler, satın 

alma kararlarını yeterince düşünmeden vermektedirler. Bu durumlardan kaynaklanan şikâyetlerin, 

genel şikâyetler içindeki payı %3,5’tir. Bu kategorideki şikâyetler genellikle işletmelerin satış 

odaklı pazarlama tekniklerini kullanarak, müşterilerin istek ve beklentilerini dikkate 

almamalarından kaynaklanmaktadır. 

 Baskıcı   satış   taktikleri-zorla   satmaya   çalışma:   Toplam   şikâyetler   içinde %2,6’lık bir 

paya sahip olan bu tür şikâyetlerde, müşterilerin yoğun psikolojik baskı sonucu, ürünü almaya 

zorlanması şikâyetin içeriğini oluşturmaktadır. Zorla satın alma sonucunda müşteri önceki 

bölümlerde değinilen çeşitli sorunlarla karşılaşmakta ve bu durum müşteri açısından olumsuz 

deneyimlere yol açmaktadır. 

8.6. Yeniden Satış ve Kiralama Sorunları 

Evi satıp parasını kullanma: Satış ve tanıtım esnasında müşterilere istedikleri zaman evlerini 

satabilecekleri sözünü veren işletmeler, bu konuda sözleşme sonrasında çeşitli zorluklar 

çıkartmaktadırlar. Müşterilerin evlerini satamayışı ya da işletme tarafından müşteri adına satılan 

evlerin parasının yarısından fazlasının masraf adı altında kesilmesi  önemli bir şikâyet unsurudur. 

Diğer taraftan satılamayan dairenin değerini kaybetmesi de müşteriler açısından önemli bir sorun 

olarak dile getirilmektedir. Bu şikâyetlerin oranı %4,1’dir. Evi satıp parasını kullanma, müşterilerin 

DM ve DT ürününe karşı satın alma kararı verirken dikkate aldıkları en önemli faktörlerden biridir. 

Kiraya verememe: DM hakkı sahibi DM’yi kullanma hakkını başkasına kullandırabilir, 

kiralayabilir veya devredebilir. Ancak kiracının bulunamayışı ya da işletmenin çeşitli nedenler 

göstererek kiralama işlemini gerçekleştirmemesi bu şikâyet kategorisinin içeriğini oluşturmaktadır. 

İncelenen şikâyetler arasında %1,2’lik bir paya sahip olan bu kategori DM ve DT’nin satın alma 

nedenini oluşturmakta ancak,  bu vaadin gerçekleşmeyişi müşterilerin mağdur olmasına sebep 

olmaktadır. 
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8.7. İletişim, Ödeme ve Çifte Satışlarla İlgili Şikâyetler 
Şikâyetlerin dile getirilmesi ve çözümün sağlanması konusunda birçok müşterinin muhatap 

bulamayışı, yerinde olmayan yetkililer veya cevaplanmayan telefonlar toplam şikâyetler içinde 

5,2’lik bir orana sahiptir. 

 Ödeme ile ilgili şikâyetler: Sözleşme imzalanırken sözü edilmeyen bir takım fazla 

ödemelerin sözleşme sonrasında ortaya çıkması, ödemenin gecikmesi durumunda yüksek oranlarda 

faiz uygulanması, senetlerin başka firmalara satılması gibi sorunların yol açtığı şikâyetlerdir ve bu 

şikâyetlerin oranı % 3,2’dir. 

 Mülkün birden fazla kişiye aynı tarihlerde satılması: Şikâyetler arasında yalnızca bir kez 

konu edilmesi (%0,2), bu konuda büyük bir sorun yaşanmadığını  göstermektedir. Şikâyetler 

incelendiğinde müşterilerin zaten aldıkları DM ve DT’yi hiç kullanamadıkları ortaya çıkmıştır. Bu 

durumda sözleşmenin iptali ve sözleşmeden  cayma sorunlarıyla karşılaşılmıştır. 

9. SONUÇ 

Bu çalışmada DM ve DT tüketicilerinin pratikte yaşadıkları sorunlara ilişkin 

www.sikayetvar.com sitesinde yer alan şikâyetler tespit edilerek derlenmiş ve içerik analizine tabi 

tutulmuştur. Böylece araştırma sorusuna cevaplar aranmış ve neticede araştırmanın amacına yönelik 

önemli ipuçları elde edilmiştir. 

Yapılan içerik analizi sonucunda DM ve DT’ye ilişkin toplam şikâyetlerin  yarıya yakın 

kısmını “sözleşmeden doğan sorunlar” oluşturmaktadır. Bu kategori içinde ise para iadesinin 

yapılmaması ilk sırada gelmekte, bunu sözleşmenin iptal edilmemesi şikâyeti izlemektedir. Ağırlıklı 

olarak görülen diğer bir şikâyet konusu ise “tanıtım ve satış sürecinde taahhüt edilenlerin daha sonra 

yerine getirilmemesidir”. Müşterilerin önemli şikâyetleri arasında çeşitli şekillerde ortaya çıkan 

“aldatma, kandırma  ve  istismar etme” hadiseleri oldukça önemli görülmektedir. Baskıcı satış 

tekniklerinden kaynaklanan şikâyetler, yönetimin tesislerde vermesi gereken hizmetlere ilişkin 

şikâyetler dikkate alınması gereken diğer önemli sorunlardır. DM ve DT ürünü pazarlayan firmalar 

açısından müşteri şikâyetleri halkla ilişkilerden  sorumlu elamanlarca etkili bir şekilde ele alınabilir. 

DM ve DT şirketlerinin söz konusu şikâyetleri ele almanın, müşteri memnuniyeti sağlamada, sadık 

müşteri oluşturmada neticede pazarlama açısından önemine inanmaları gerekir. Bunun için samimi 

olarak şikâyetleri toplamaları ve şikâyet tatminini optimize etmeleri şarttır (bkz.  Odabaşı, 

2004:136) 

DM ve DT sözleşmeleri konusunda şikâyetleri olan tüketicilerin öngörülen kanun ve 

yönetmelik maddeleri uyarınca haklarını aramaları ve bu konuda daha dikkatli olmaları gerekir. 

http://www.sikayetvar.com/
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DM ve DT ürünü pazarlayan şirketlerin uzun vadede bu projelerinin başarıya ulaşabilmesi 

ve Türkiye’de bu sistemlerin turizm endüstrisi içinde hızla büyüyebilmesi için satıcı firmaların, 

aracıların ve alıcıların hukuki kurallara daha fazla riayet etmesi şarttır. 

Özellikle satıcı firmaların “güvenilir ve inandırıcı” mesajı veren halkla ilişkiler ve duyurum 

faaliyetleri yanında sık sık düzenleyecekleri tanıtım turlarının kamuoyundaki imajlarının 

tazelenmesinde ciddi katkılar sağlayacağı düşünülebilir. 

Tüketiciler sokakta, caddede ya da başka mekânlarda çeşitli tatil vaatleri ve sürprizler öne 

sürerek kendilerine yaklaşan kişilere karşı özel iletişim bilgilerini ve adreslerini vermemelidir. 

Toplantılı satışlarda birtakım ikna edici tutum ve  davranışlar konusunda daha temkinli 

davranılmalı, aceleci olunmamalı, sözleşmeler uzman kişilere incelettirildikten sonra nihai karar 

verilmelidir. 

 DM ve DT tüketicileri haklarını ararken Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri (İllerde Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü içinde, ilçelerde ise Kaymakamlık bünyesinde bulunmaktadır) ve 

Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilirler. 

10. KATKILAR ve GELECEĞE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR 

Geçmişte olduğu kadar bugün de güncelliğini koruyan DM ve DT ile ilgili şikâyetlerin 

TKHK çerçevesinde değerlendirilmesi, konuyla ilgili okuyucular nezdinde önemli görülebilir. Bu 

araştırma DM veya DT satın almak isteyen ya da haksızlığa uğradığını düşünen tüketiciler için 

başvuru mercileri açısından bir kez daha farkındalık oluşturabilir. Zaman paylaşımlı tatil 

sistemlerinin Türkiye’de gelişmesini sağlayacak hukuki düzenlemelerin netleştirilmesi, bazı 

eksikliklerin tamamlanması ilgililerce dikkate alınabilir. Bu çalışma ile özellikle sayfiye bölgelerde 

bu tür turistik ürün pazarlayan şirketlere, düzenledikleri satış sözleşmelerinde TKHK ilkelerine 

sadık kalmanın, kısa vadeli aldatıcı, istismar edici ve kandırıcı tutum ve davranışların kimseye yarar 

sağlamayacağının önemi bir kez daha hatırlatılmaktadır. Bu çalışma konuyla ilgili yerli alan yazına 

kendi çapında bir katkı sağlayabilir. DM ve DT ile ilgili Türkiye’de  çok daha geniş araştırmalar 

yapılabilir. Örneğin, DM ve DT tüketicilerinin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi ile ilgili 

yapılacak bir araştırmanın sonuçları, bu araştırmaya konu olan şikâyetlerin oranları ile 

karşılaştırılabilir. Örneğin DM ve DT satın alma nedenleri, DM ve DT tesislerinde işletmecilik 

sorunları bir başka araştırma konusu yapılabilir. 

TEŞEKKÜR: Bu araştırma sürecinde görüşlerini ve tespitlerini araştırmacılarla paylaşan ve 

destek olan Artvin-Çoruh Üniversitesi Arhavi Meslek Yüksekokulu  Öğretim Görevlisi Sn. Ekrem 

AYDIN’a teşekkür ederiz. 
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KAYNAK TABANLI TURİZM KAPSAMINDA DOĞAL KAYNAKLARIN 
KORUNMASINA YÖNELİK DALYAN DESTİNASYONUNDA ÖRNEK 

OLAY İNCELEMESİ: CARETTA CARETTALAR 

F. Özlem GÜZEL1

Özet: 

Turizmin en önemli etkileri yine turizmin öz kaynağı olan doğal çevre üzerindedir.Kaynak 

tabanlı görüş kuramına dayanan kaynak tabanlı turizmin sağlıklı gelişiminin tamamlanması ve 

sürekliliğinin sağlanması adına özellikle bu sektörden gelir elde eden mikro ve makro bazda 

bireylerin/işletmelerin uygulamalarını değerlendirmeleri ve gerekirse faaliyet sistemleri içinde 

değişiklikleri yapmayı kabullenmeleri gerekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı turizmin endemik 

doğal kaynaklarından birisi olan ve üremek/beslenmek için Dalyan havzasını seçen Caretta 

Carettaların turizm faaliyetlerinden gördükleri zararların varlığının tespit edilmesidir. Bu amaçla 

çevresel süreçle ilgili ve algılara ilişkin veriler elde edebilmek için Dalyan yöresinde doküman 

inceleme, gözlem ve görüşme yöntemini içeren örnek olay incelemesi gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın sonuç kısmında kaynak tabanlı turizm kapsamında elde edilen bulgulara dayanılarak 

Caretta Carettaların korunmasına, bölgede doğal  kaynaklara yönelik gerekli bilincin yaratılmasına 

ve bölgede turizmin geliştirilmesine yönelik yeşil fikirler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kaynak Tabanlı Turizm, Doğal Turizm Kaynakları, Sürdürülebilir Turizm, 

Dalyan, Caretta Caretta. 

A CASE STUDY AT DALYAN DESTINATION THROUGH THE PROTECTION OF 

NATURAL RESOURCES IN THE CONTEXT OF RESOURCE BASED 

TOURISM: CARETTA CARETTA 

Abstract: 

The most important effects of tourism are occurring again on tourism of which the main 

source is natural environment. For the completion of the resource-based tourism development and 

maintaining its continuity, it is inevitable the businesses/peoples obtaining income from this sector 

1Öğr. Gör. Dr. , Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ortaca Meslek Yüksekokulu, 
Eposta : ozlemmguzel@hotmail.com 
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at the micro and the macro area to evaluate their applications and to accept making changes in their 

operating system. The main aim of this study is to evaluate the damages   of   tourism   activity   for   

Caretta   Carettas   choosing   the   Dalyan   basin    for breeding/feeding. For this purpose, a case 

study containing document review, interview and observation method at Dalyan region was 

conducted in order to obtain results related with the natural process and perceptions. At the 

conclusion of the study based on results obtained from case study, green ideas are presented in order 

to protect the Caretta Carettas in region, to create the needed consciousness for natural sources and 

to progress the tourism in the region in the context of the resource-based tourism. 
Key Words: Resource-Based Tourism, Natural Tourism Sources, Sustainable Tourism, Dalyan, 

Caretta Caretta. 

 

Giriş 

 İnternetin  iletişim  hayatına  girmesi  ile   birlikte  araştıran,   inceleyen,    sorgulayan, 

bilinçli, yaşadığı ülkenin, toplumun, evrenin sorumluluğunu da bilerek ve uygulayarak yaşayan 

bireyler, döneme damgasını vurmaktadır (Kaşıkçı, 2007). Sorumluluk kavramı ile birlikte sosyal 

değer kavramı ortaya çıkmaktadır. Bradley’e (2005: 82) göre, sosyal değer diğer bireylerin 

yaşamasını sağlamak için onların yararına duyulan endişeleri  ifade etmektedir. Turizmin doğal 

kaynaklardan beslenmesi durumu göz önüne alındığında Bradley’in (2005) vurguladığı bireyler 

kavramı genişleyerek ‘canlılar’ adını almaktadır. Papatya ve diğerlerinin (2011) vurguladığı gibi, 

çevre ve doğaya verilen zararların en önemli sorumlularından birisi turizm sektörüdür. Dolayısıyla 

turizm uygulamalarının gerçekleştirilmesi aşamasında Papatya’nın (2007) belirttiği gibi, tüm 

adımların tutarlılığının sürdürülebilirlik ve kaynak tabanlı turizm açısından test edilmesi 

gerekmektedir. Turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin doğal alanların sürdürülebilir gelişmesine 

olumsuz etkide bulunmaması için, doğal kaynakların sürdürülebilir gelişimi için bir takım 

kriterlerin belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir (Demir ve Çevirgen, 2006: 13). Bu 

bağlamda bu çalışmada, Caretta Caretta’ların en gözde üreme yerlerinden birisi olan Dalyan 

bölgesinde turizm faaliyetlerinden gördükleri zararların çevresel süreçlere ve algılara ilişkin etkileri 

irdelenerek, mevcut kaynak koruma kriterleri değerlendirilecektir. 
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1. Kaynak Tabanlı Turizm 

 Kaynak Tabanlı Görüş8 (KTG) kuramına dayanan kaynak tabanlı turizm, Papatya ve  

diğerleri  (2011:   222)   tarafından  sürdürülebilir   çevre   anlayışıyla   sosyal/yeşil pazarlama 

uygulamaları ve fiziksel/fiziksel olmayan kaynak dinamiklerinin etkinleştirilmesinde öncü stratejik 

uygulama olarak gösterilmektedir. Bu stratejinin çıkış noktası ise, Meydan’ın (1998: 83-84) 

belirttiği gibi turizmin, diğer sektörlerden farklı olarak doğaya bağımlı, doğal  ve yapısal çevreye 

son derece duyarlı bir sektör olması özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bu özelliği dolayısıyla 

sektörün sağlıklı gelişimi için çevresel etkiler değerlendirilmeli ve temel olumsuzlukların/çevresel 

etkilerin önlenebilmesi için yaşam tarzında ve sistemde bir takım değişiklikler yapılmalıdır (Demir 

ve Çevirgen, 2006: 9). Yeşil/küresel kapitalist sistemin sıfır noktasına yaklaşırken yarattığı 

mahşerin dört atlısından birisi olarak ekolojik krizin varlığını vurgulayan Papatya ve diğerleri 

(2011: 223), ekolojik krizin beraberinde sürdürülebilir çevre paradoksunu yarattığını ve turizm 

faaliyetlerinin kendi geleceğini tehlikeye attığının fark edilmesiyle beraber ‘doğanın bir tüketim 

nesnesi haline dönüştürülmesi’ gerçeğinin sürdürülebilir turizm kavramını ortaya çıkardığını 

belirtmektedirler. Bennett ve Lemelin de (2010: 21), kaynak tabanlı turizmin genellikle diğer doğal 

tabanlı endüstriler için bir rakip olarak görüldüğünü ve bu rekabetten doğan karmaşıklıkların 

sürdürülebilir turizm endüstrisinin gelişimini hızlandırdığını vurgulamaktadır. Sürdürülebilir turizm 

yaklaşımı, turistlerinin ihtiyaçlarını karşılarken, gelecek için fırsatlar yaratmaktadır. Kaynak tabanlı 

turizm yönetimi kültürel bütünlüğü, çevreyle ilgili süreç ve yaşam destek sistemlerinin işleyişini ve 

biyolojik çeşitliliği koruyarak geliştirmelidir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi  için Kahraman’a 

(1994) göre, doğal, kültürel, ekolojik, biyolojik tüm yenilenen ve yenilenmeyen kaynaklara 

süreklilik sağlanması ve sürdürülebilir gelişmeye katkı sağlayabilecek etik kuralların saptanması 

gerekmektedir. Ancak süregelen faaliyetlerinin işleyişi anında, kontrol edilmeyen turizm ve 

rekreasyon faaliyetleri biyolojik çeşitliliği tehdit eder hale gelmektedir. Erdoğan (2003: 89), hassas 

ekosistemlerde aşırı/düzensiz turizm gelişiminin ve kalabalığın özellikle hassas bitki ve yaban 

hayatı türleri üzerinde olumsuz etkiler yaparak bu türlerin zamanla yok olmasına neden olduğunu 

vurgulamaktadır. Ancak kaynak tabanlı turizmde turistik faaliyetler, doğa tabanlı ve orijinine bağlı 

çevre içinde yapılmaktadır. Bu yaklaşımda turistlerin faaliyetlere katılma nedenleri kültürel ve 

doğal çevre hakkında bilgi edinmeyi sağlayan deneyimleri gerçekleştirmektir. Papatya ve 

diğerlerine (2011: 225) göre, kaynak tabanlı turizm, sürdürülebilir turizmle bağdaşırken, geleneksel 

turizmden ayrılmaktadır ve bu ayrılıklar kaynak tabanlı turizmin geleneksel turizme nazaran yüksek 
                                                                 

8 Bkz. PAPATYA, N., (2007). Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Stratejik Yönetim ve Pazarlama Odağı 
Kaynak Tabanlı Görüş -Kavramsal ve Kuramsal Yaklaşım, Asil Yayıncılık, Ankara. 
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seviyede doğal çevreye bağımlı olması ve turist deneyimlerinin amaç farklılığından 

kaynaklanmaktadır. KTT’de turist deneyimi amacı doğal ve kültürel çevre ile   ilgili 

öğrenmeduygusuna katkı sağlarken, geleneksel turizmde amaç karların ençoklanması olmaktadır. 

Sürdürülebilir turizmle bağdaştırılan ve içeriği itibarıyla yazında doğa tabanlı turizm olarak da 

tanımlanan kaynak tabanlı turizmi, doğaya bağımlı olarak üretilen, kitle turizmine göre daha küçük 

çaplı konaklama imkanları üreten, daha az turist yoğunluğu barındıran, daha çok yerel yönetim 

kontrolü altında olan, yöre halkı ve canlıların çıkarlarını koruyan, spesifik alanlarda yapılan, yerel 

halk ve turistin iç içe olduğu, yöre halkının geçimini sağlarken kitle turizmine göre daha orta 

seviyelerde ticari amaç güden bir turizm şeklidir. Weaver ve diğerleri de (1999), doğa tabanlı 

turizm kaynaklarını iklimsel (sıcak/soğuk hava, düşük yağış, meltem, bulut ağı), hidrolojik 

(okyanus, deniz, göl, akarsu, şelale, buzullar, sulak alanlar, jeotermal  su), litosferik (dağ, plaj, 

kanyon, mağara, fosiller, kumullar, taş), biyotik  (bitki,  hayvan, böcek, sürüngen, balıklar), 

gökyüzü ilişik (yıldız, tutulma, yıldız sistemi, kutup  ışıkları) olmak üzere beş kategoride 

sınıflandırmaktadır. Bu kategoriler göz önünde bulundurularak Tablo 1’de görüldüğü gibi 

kaynaklara bağımlı olarak spesifik kaynak tabanlı alternatif turizm çeşitleri türemektedir.  

Tablo 1. Spesifik Kaynak Tabanlı Turizm Çeşitleri 

     Kaynak: Weaver ve diğerleri, 199: 12. 

Herhangi bir destinasyonda kaynak tabanlı turizm verilerinin bulunması destinasyona 

çekicilik sağlamaktadır. Tisdell ve Wilson’un (2009), Avustralya’da Bundaberg Bölgesinde yaptığı 

araştırma sonuçları bunu doğrulamaktadır. Araştırmada deniz kaplumbağalarının bölgeye 

yumurtlamak ve üremek için gelmelerinin turistler için çekicilik oluşturduğu ve ekonomik bir yarar 

sağladığı ortaya çıkmıştır. Kaplumbağaların olmadığı dönemlerde  bu bölge her yıl 8 Milyon 

Avusturalya doları kaybetmektedir. Yapılan anket araştırmasında katılımcıların %85’i bölgeye 

tekrar geleceklerini belirtmişlerdir. Bölge ziyaretleri esnasında turistlere kaplumbağalar hakkında ve 

kaplumbağaları tehlike altına sokan unsurlar konusunda da bilgiler sunulmaktadır. Katılımcıların % 

98’i bu eğitimler sonrasında kaplumbağaları koruyacaklarını    belirtirken,    onlar    için    tehlike    

Macera Turizmi Yelken, Mağara Dalış/Mağara Turizmi, Planör Uçuş, Buz Kayağı, Bisiklet Sürüş, 
Dağcılık, Yamaç Paraşütü, Safari, Ata Binme, Deveye Binme, Bisiklet Safari 

Eko Turizm 
 

Aborjin Turizm, Kuş Gözleme, Doğa İzleme, Doğa Fotoğrafçılığı, Yunus İzleme, 
Açık Eğitim/Araştırma, Ata Binme, Deveye Binme, Safari, Doğa Yürüyüşü, Bisiklet 
Safari 

3S  Yat Turu, Yelken, Güneşlenme, Sörf, Su Kayağı, Rüzgar Sörfü, Yüzme 
Kısıtlandırılmış Akvaryum, Kuş Kafesleri, Botanik Park, Bahçe Turları, Hayvanat Bahçesi, Yaban 

Hayatı Parkı 
Tüketimle İlişik Balık Tutma, Avcılık, Mantar Toplama 
Sağlık  Çamur Banyoları, Kaplıcalar 
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arz    eden    konularda    daha  dikkatli  davranacaklarını, onlara zarar vermeyeceklerini ve hatta 

bağışlar yapacaklarını belirtmiştir. Smith ve diğerlerinin (2009) yaptığı araştırmada ise 

Avustralya’daki Monkey Mia Bölgesinin ikonları olan yunusların bölgede olmaması durumunda 

ziyaretçi sayılarında düşüşlerin yaşandığı ve ziyaretçilerin memnuniyet düzeylerinde de azalma 

olduğu gözlenmiştir.  Turistler, tur deneyimlerinin en güzel anının yunusları gözleyebildikleri 

anların olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla yunusların varlığının yerel işletmeler için yarattığı 

ekonomik değeri göz önünde bulunduran bölge yöneticileri, yunusların korunması hususunda da 

bilinçli davranmaktadırlar. Doğal kaynakların turizm çekiciliği ve gelir yaratıcı kaynaklar haline 

gelmesi için bu kaynakların ekosistem içinde, sürekli geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı esası 

göz ardı edilmemelidir. Bu bağlamda Meydan (1998), kaynakların sürekliliğinin sağlanması için 

alınması gereken önlemler olarak doğal, sosyal ve kültürel çeşitliliğin korunmasını ve değerlerinin 

arttırılmasını önermektedir. 1980’li yıllarda Brundtland raporu  ile popüler olan (Weaver vd., 1999) 

sürdürülebilir turizm yaklaşımı, esasen ‘annelik’ fikri etrafında şekillenen, sektörün gelişimini ve 

kalıcılığını sağlarken, uzun dönemde destinasyonların çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan 

negatif etkilerini yok etmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır (Buttler, 1993). Bu bağlamda KTT, 

kapsamında üretilen her bir aktivite sürdürülebilir turizm yaklaşımı örneği haline gelmelidir. Ancak 

üretilen turistik aktiviteler içinde yer alan turistlerin varlığı Erdoğan’a (2003: 90) göre hayvanlar 

arasında beslenme ve döllenme gibi davranış faaliyetlerinde değişikliğe ve bozulmaya neden 

olmaktadır. Örneğin Kuşadası'na bağlı Güzel Çamlı Beldesi'nde bulunan Büyük Menderes Deltası 

Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda piknikçilerin, ziyaretçilerin ve turistlerin yakınına kadar gelen 

yaban domuzları bulunmaktadır. Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa  Sevenler Derneği 

(EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü de, burada yaşayan domuzların yaşamları, diğer alanlardaki 

domuzlardan daha farklı olarak, gündüz insanlardan kaçmadıklarını vurgulamaktadır. Bunun en 

büyük nedeni olarak da domuzların, piknik  yapılan günübirlik kullanım alanlarında ziyaretçilerin 

aynı kedi-köpek gibi aralarında dolaşan domuzları eliyle beslemelerini göstermektedir. Ayrıca 

Sürücü, bu davranışın doğru bir davranış olmadığını, elle beslenen domuzların zamanla kendi doğal 

beslenme alışkanlıklarını yitirerek insanlara yaklaştıklarını ve içgüdüsel olarak bu hayvanların ne 

yapacaklarının belli olmadığını belirtmektedir (http://www.medya73.com/, 10.06.2012). Hawkins 

ve Gartside’nin (2008), yunus turizmi kapsamında yunusları izleyen araçların yunuslar üzerinde 

yarattığı etkilere yönelik inceledikleri çeşitli araştırmaların sonuçlarına göre, izleme  araçları  

yunuslarda hızlı yüzme, yüzme yönünü değiştirme, nefes alma şeklinde değişiklikler,  

araçlaryaklaştığında akustik sinyal değişikliği, yüzeye çıkış aralıklarında da azalma gibi belli başlı 

davranışlarında değişiklikler oluşturmaktadır. 

http://www.medya73.com/
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Erdoğan (2003: 90), insanların hayvanlara verdikleri zarara ve hayvanların davranış 

bozukluklarına yönelik önlem olarak turistlerin ziyaret zamanlarında sınırlamalara gidilmesi 

gerektiğini vurgulamaktadır. Dalyan İztuzu Plajındaki ziyaret saati sınırlandırılması bu açıdan güzel 

bir önlem örneği teşkil etmektedir. Kaplumbağaların yumurtlama alanlarından birisi olan İztuzu 

plajında akşam saat 20:00’dan sonra ziyaretler yasaklanmaktadır. Çevreye duyarlı seyahatlerin ve 

ziyaretlerin yapılması için bu endemik hayvan türlerinin korunması bölge aktörlerinin temel 

uğraşları olmalıdır. Demir ve Çevirgen (2006: 43-44), koruma alanlarında doğal dengenin 

korunması için ülkeler tarafından değişik önlemler alındığında bahsederek, örnekler vermektedir. 

Örneğin yaban hayatının gürültü ve çevre kirliliğinden etkilenmesi dolayısıyla, Yellowstone Milli 

Park örneğinden yola çıkılarak, ABD milli parklarında kar arabaları yasaklanmıştır. 

2. Araştırma Yöntemi 

Araştırma yöntemi olarak, nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Nitel araştırma yöntemi, 

Yıldırım ve Şimşek (2000) tarafından ‘algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir 

biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma’ olarak tanımlanmaktadır  ve  

bu  araştırma tekniğinde ‘doğruluğu ya da yanlışlığı test edilmek   üzere önceden belirlenmiş bir 

kuram veya hipotez’ yoktur. Nitel araştırmalar da çoğunlukla çevresel süreçle ilgili ve algılara 

ilişkin veriler 9   toplanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2000). Bu araştırma için nitel araştırma 

yönteminin tercih edilme nedeni bu tanımlamalar doğrultusunda doğal  kaynaklar   olan  ve   nesli  

tehlike   altında   olan  Caretta   Carettelara   yönelik   yöre işletmecilerinin algılarını ve turizmin 

oluşturduğu tehlikelerin varlığının  bütüncül  bir yaklaşım ile ortaya çıkarılmak istenmesidir. 

Bütüncül yaklaşımın benimsenmesi bağlamında daha ayrıntılı/derinlemesine veri elde etme imkanı 

sağlayan ve birden fazla yöntemin bir  arada kullanılmasına olanak tanıyan örnek olay yöntemi 

tercih edilmiştir. Örnek olay yöntemleri, belirli bir örnek üzerinde derinlemesine bir inceleme 

yöntemi olması nedeniyle farklı kaynakların kullanılarak doğru bilgiye ulaşılmaya yarayan bir 

yöntemdir (Bilim, 2007: 196). Bu yöntemde, gözlem, deneysel yöntemler, ikincil veri yöntemi, 

mülakat, görüşme ve basılı doküman inceleme  gibi bir  çok kalitatif  yöntemler  birlikte 

kullanılmaktadır    (Bilim, 2007, Yüksel ve Yüksel, 2004, Özer ve Karakuş, 2012). Durum 

çalışmalarında sorunların tespitinde araştırmacıların özgür iradelerine göre hareket edebilmesi, 

format olarak katı kurallara bağımlı olmaması ve genelden özele giden bir yapıya sahip olması gibi 

                                                                 
9 Çevresel veriler, araştırmanın üzerinde yapıldığı toplum, kişi ya da çevrenin sosyal, psikolojik, kültürel, fiziksel ve 
demografik özelliklerine ilişkindir. Süreç verileri, araştırma sürecinde neler olup bittiğine ve bunun araştırma 
grubunu nasıl etkilediğine yöneliktir. Algılama verileri ise araştırma grubunun süreç hakkındaki düşündüklerine 
ilişkindir (Yüksel ve Yüksel, 2004: 150). 
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bazı güçlü yönler bulunmaktadır (Bilim, 2007). Ayrıca örnek olay yöntemiyle daha hızlı ve 

açıklanabilir bilgi elde edilmektedir. Bu araştırmada Bilim’in (2007) vurguladığı ‘grounded teori 

yöntemi’ yaklaşım olarak benimsemiştir. Bu teori kapsamında araştırma planı, detayları ve kimlerle 

görüşme yapılacağı sistematik olarak planlanmıştır. Dalyan Bölgesinde turizm faaliyetleri ve 

Caretta Carettalar arasındaki ilişkiye yönelik algıların ortaya koyulması amacıyla yapılan bu 

çalışma için grounded teori yöntemi kapsamında sırasıyla birincil verilere ulaşmak için yazın ve 

basın araştırması yapılmasına, yerinde gözlem yapılabilmesi için Dalyan İztuzu kumsalındaki Deniz 

Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ziyaret edilmesine, 

konuyla ilgili uzmanlardan bilgi edinebilmek için yerli ve yabancı uzmanların katılacağı Deniz 

Kaplumbağaları Rehabilitasyon Çalıştayına katılımının gerçekleştirilmesine ve son olarak da 

Dalyan beldesinde faaliyet sürdüren acentacılarla ve teknecilerle görüşülmesine karar verilmiştir. 

 
2.1.Araştırma Alanı 

 
Araştırma alanı olarak Muğla ili Ortaca ilçesine bağlı olan Dalyan beldesi seçilmiştir. Özer 

ve Karakuş’un (2012), destinasyon ürün yaşam döneminin başlangıç aşamasında olması nedeniyle 

farklı özelliklere sahip olarak betimlediği Dalyan beldesi, Dünya’da soyu tükenmekte olan canlılar 

listesinde yer alan deniz kaplumbağalarının, yumurtalarını bırakmak için geldiği nadir yerlerden 

birisidir (http://www.dalyaninfo.com/, 10.06.2012). Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 

tarafından 2010 yılında yayınlanan nihai raporda belirtildiği gibi Dünya’daki 8 tür deniz 

kaplumbağasından ikisi (C. caretta ve C. mydas) Türkiye‘nin Akdeniz sahil Şeridi boyunca 20 

kumsala çıkarak yumurta bırakmaktadır. Dalyan Belediyesinin hazırlamış olduğu tanıtım kitabına 

göre,1,5 metreyi bulan boyları ve 150 kiloyu bulan ağırlıklarıyla Dünya denizlerini dolaşan 

Carettalar 95 milyon yıldır bölgeye yumurtlamak  için gelmektedirler. Yosun/balıkla beslenen ve 

bir seferde 100-170 arası yumurta bırakan Carettalar, yumurtlama dönemi öncesinde Mart ve Nisan 

aylarında toplu şekilde Dalyan deltasına girmektedirler. Mayıs ve Ekim tarihleri aralığını da 

yumurtlama ve üreme dönemi için bölgede geçirmektedirler. Ancak, ‘Türkiye kumsallarında ve 

kumsallara yakın bölgelerde yapılan deniz faaliyetleri sonucu çok sayıda genç ve ergin (her yıl 

yaklaşık 50-100 adet) deniz kaplumbağası ölmektedir’ (http://caretta.pau.edu.tr/, 10.06.2012). Özel 

Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 2010 yılı nihai raporuna göre, Bern sözleşmesi ile koruma altına 

alınan C.Caretta‘ların nesli tehdit altında ve C. Mydas‘ların nesli ise tehlike altındadır. 

Türkiye,bioçeşitliliğin korunması amacıyla birçok uluslararası sözleşmelere taraf olmuş bir ülkedir. 

Busözleşmeler neticesinde doğal alanların ve bu alanlardaki kültürel ve tarihi mirasın yokolmaması, 

gelecek nesillere bozulmamış bir biolojik miras bırakabilmek ve sürdürülebilirkalkınmayı 

http://www.dalyaninfo.com/
http://caretta.pau.edu.tr/
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sağlayabilmek amacıyla “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” ilan edilmiştir (Demirel,2005). Dalyan 

Bölgesi Bakanlar Kurulu’nun 12.06.1988 tarihli ve 88/13019 sayılı kararı ile Köyceğiz-Dalyan Özel 

Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiştir (Özer ve Karakuş, 2012). 

Özer ve Karakuş (2012), sektör aktörleriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda 

Dalyanbölgesinde doğal, kültürel ve tarihi çekicilikleri şu şekilde sıralamaktadır;İztuzu 

sahili,kaplumbağalar, Kaunos Antik şehri ve kaya mezarlar, kaplıcalar, çamur banyoları, bitki 

örtüsü, kanallar ve sazlıklar, dalaman çayı, ağla yaylası ve kuş/böcek türleri. Şekil 1’de KTT 

kapsamında özel ilgi turizmiyle ilişkilendirilmiş Dalyanyöresinde gerçekleştirilebilecekturizm  

olanakları  yer  almaktadır.  Şekil  1’de  yer  alan  turizm  çeşitleri  bazen    birbirlerini desteklerken, 

aynı zamanda doğrudan/dolaylı olarak birbirlerine zarar da verebilmektedir. 

 
 

Şekil 1. KTT Kapsamında Dalyan’da Yapılabilecek Turistik Aktiviteler 

 
‘Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi’ sınırları içerisinde yer alan Köyceğiz Gölü 

ve Dalyan Kanalları; zengin biyolojik çeşitliliği ve hassas ekosisteme sahip kanal ve lagünlerle, 

doğal olarak denizle buluşan ve dünyada ender rastlanan 7 gölden birisidir 

(https://www.bayindirlik.gov.tr/, 13.06.2012). Başkale ve diğerleri (2003: 22), sazlık alanlardan 

oluşmuş bir lagün sisteminden meydana gelen Dalyan Kanalı’nın balık popülasyonu bakımından 

zengin olduğunu belirtmektedir. Bu özelliğinden dolayı Dalyan kanalı deniz kaplumbağalarının 

temel beslenme kaynağı haline gelmektedir. Ancak bu durumda kanaldaki teknelerin varlığı 

kaplumbağalar için tehlike haline gelebilmektedir. Dalyan’daki eşsiz güzellikleri görmek isteyen 

bölge ziyaretçilerinin çoğunluğu kanallarda seyreden ve yöre halkının da önemli bir gelir kaynağı 

olan gezi teknelerini kullanmaktadır. ‘Yapılan tetkikler sonucunda göl ve kanal sisteminde; 359’u 

ticari, 34’ü balıkçı ve 98’i ise özel olmak üzere toplam 491 kayıtlı tekne bulunduğu ortaya 

çıkmıştır’ (https://www.bayindirlik.gov.tr/, 13.06.2012). 

 

 

Kuş Gözlemciliği, Kaplumbağa 
İzleme, Fotoğrafçılık, Çevre 

Gezileri, Macera Turizmi, Tekne 
Turu, Balık ve Yengeç Avı, Doğa 

Yürüyüşü, Dağa Tırmanma, 
Manzara İzleme 

Dalyan 

http://www.bayindirlik.gov.tr/
http://www.bayindirlik.gov.tr/
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2.2. Araştırma Bulguları 

Dalyan beldesinde turizm faaliyetleri ve doğal turizm kaynakları olan deniz kaplumbağaları 

arasındaki ilişkinin geniş kapsamlı ve ilişkisel olarak elde edilmesi için sistematik olarak ‘grounded 

teori yöntemi’ ile planlanan ve bu doğrultuda görüşme, gözlem  ve basın/doküman analizi veri 

toplama teknikleri ile elde edilen bulgular ‘açıklayıcı, tanımlayıcı ve betimleyici sözel ifadelerden 

oluştuğu için elde edilen araştırma bulguları betimleyici ve açıklayıcı olarak’ raporlaştırılmıştır 

(Özer ve Karakuş,2012). 

Literatür taramasının ardından 30-31 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan doküman 

araştırmasında Caretta Carettalara yönelik son beş yıl içerisinde yapılan gazete haberleri 

taranmıştır. Doküman araştırmasında Muğla ve ilçelerinde, Antalya ve ilçelerinde, İzmir ve 

ilçelerinde, İskenderun Körfezi, Silifke ve Ayvalık’ta çeşitli kaplumbağa ölüm haberlerine 

rastlanmıştır. Ölüm nedeni olarak basında yer alan haberlere göre, tekne çarpması, poşet yutma ve 

boyunda iple boğulma gibi nedenler sıralanırken turizm faaliyetleri dolayısıyla herhangi bir ölüm 

haberine rastlanmamıştır. 

2 Haziran 2012 tarihinde İztuzu Plajında bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, 

Kurtarma, Tedavi, Rehabilitasyon Merkez10  ziyaret edilmiştir. DEKAMER’den edinilen bilgiye 

göre, merkeze getirilen kaplumbağaların %14’ü pervane kesmesi, %7’si bot çarpması,% 33’ü 

misina kesmesi/dolanması, % 16’sının olta yutma, % 14’ü dalma sorunu ve % 16’sı diğer 

nedenlerden dolayı merkeze getirilmiştir. Merkez ile yapılan görüşmede merkez içinde tedavi 

altında bulunan beş kaplumbağadan üç tanesinin Dalyan kanalında bulunduğu ve kanalda faaliyet 

gösteren teknelerin pervaneleri ile olta takılması nedeniyle vücutlarının çeşitli yerlerinde kopmalar 

ve zedelenmeler olduğu bilgisi edinilmiştir. 

8-10 Haziran 2012 tarihleri arasında DEKAMER tarafından yapılan Deniz Kaplumbağaları 

Rehabilitasyon Çalıştayı’na katılım gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda yapılan uzman sunumları, 

görüşleri ve önerileri değerlendirilmiştir. Ayrıca çalıştay kapsamında yerli yabancı uzman 

                                                                 
10 Çevre ve Orman Bakanlığı- Özel Çevre ve Koruma Kurumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 

Dalyan Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi arasında imzalan bir protokol çerçevesinde, Dalyan Kumsalında (Ortaca, 

Muğla) Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Çalıştaydan edinilen bilgiye göre, Türkiye’de Pamukkale Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, 

Mersin Üniversitesi ve Çanakkale Üniversitelerinde ilgili bölümler tarafından Caretta Carettalar hakkında ciddi 

araştırmalar yapılmaktadır. Yaralanan kaplumbağalar rehabilite edilerek ve markalanarak denize bırakılmakta ve hatta 

bazıları uydu aracılığıyla izlenmektedir. 
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katılımcılar ile birlikte Dalyan kanalında tekne turu ile turistik faaliyetler gözlemlenmiştir. Özellikle 

çalıştaydaki ‘kaplumbağalara yönelik deniz ortamındaki tehditler, balıkçılık   ve   turizm   

faaliyetleri   ilişkisi’   başlığı   altındaki   oturumda   kaplumbağaların 3 beslenmesi ve kanalda tekne 

trafiğinin azaltılmasına yönelik açılan tartışma ve öneri kısmı bu araştırma için büyük ipuçları ve 

fikirler sağlamıştır. Farklı kurum ve kuruluşlardan katılan uzmanların yer aldığı çalıştaydan 

araştırma amacına yönelik edinilen bilgiler şu şekildedir; 

Dalyan’daki rehabilitasyon merkezine 2008 ve 2010 arasında 50 yaralı kaplumbağa 

getirilmiştir. Yaralanma nedenleri ise; misina yaralanması, tekne pervanesi çarpması nedeniyle 

kabuk ve yüzgeçlerde kesik/kopma, derin kesikler, silahla ateş edilme. Tekne pervanesi çarpması 

Caretta Carettalar’da sakatlanma ve ölüme yol açmaktadır. Türü tehlike altındaki kaplumbağalar 

için en büyük tehlike bölgedeki balıkçılardır. Gelen yaralı kaplumbağaların çoğunda görülen kafa 

travmasının nedeni olarak ağlara takılan kaplumbağaların balıkçılar tarafından kasıtlı olarak 

yaralandığı düşünülmektedir. Kaplumbağaların kanalda elle beslenmesi, kaplumbağaların yerel su 

kaplumbağası haline dönüşmelerine neden olurken, göç davranışlarında değişiklik yaratmaktadır. 

Çalıştayda DEKAMER tarafından uydu ile gözlenen 3 kaplumbağanın tüm yıl aynı yerde kaldığı 

belirtilmiştir. Ayrıca şuan su tanklarında bakım altında olan kaplumbağalardan bir tanesinde 

turistleri ısırma davranışları olduğu gözlenmiştir. Kaplumbağanın, bu davranışını turistlerden 

gelecek yemek beklentisi ile yaptığı düşünülmektedir. 

Çalıştaydan elde edilen bilgiler ve uzman görüşleri doğrultusunda sektör çalışanlarına 

yöneltilecek sorular belirlenmiştir. Rehabilitasyon merkezi ziyareti ve çalıştayda elde edilen 

bulgular ışığında turizm faaliyetleri kapsamında deniz kaplumbağalarına zarar  veren faaliyetler 

olarak Dalyan kanalında tekne pervanelerinin kaplumbağaları yaralaması ve kaplumbağaların 

insanlar tarafından elle beslenmesinin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgular doğrultusunda Dalyan 

beldesinde faaliyet göstermekte olan iki acente müdürü ve üç tekne işletmecisi ile 10-11 Haziran 

2012 tarihleri arasında görüşme yapılmıştır. Araştırmada gerçek yaşama ait bir takım açıklayıcı 

özelliğe sahip ipuçlarını yakalayabilmek ve elde edilen bulguların sektör çalışanlarında algılanış 

biçimlerini ortaya çıkarabilmek için şu sorular yöneltilmiştir; 

- Dalyan kanalında turist gezdiren teknelerin ve pervanelerinin Caretta Carettalara 

zarar verdiğini düşünüyormusunuz? 

- Geziler esnasında Caretta Carettaların beslenmesi sizce sakıncalımıdır? 

Araştırma konusunun amacı anlatılarak, sorular eşliğinde katılımcıların fikirleri 

irdelenmiştir. Araştırma soruları ve amacı hakkında seyahat acentası yöneticileri tarafından verilen 
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ve konuyla ilgili açıklayıcı ipuçları sağladığı düşünülen bazı ifadelerin yorumları şu şekildedir; 

Tekne turları müşterilerin yaz aylarında severek aldıkları dinlendirici ve eğlendirici özelliği 

olan turların en başında gelmektedir. Özellikle Dalyan’ın güzelliklerini görmek için İztuzu plajına 

tekneyle labirent görünümünü andıran kanal üzerinden gidilmektedir. Turistlere, kanalda Caretta 

Caretta görebilecekleri bilgisi ile tur satışları yapılmaktadır. Katılımcılardan birisi 

kaplumbağaların elle beslenilmesi durumunun kaplumbağaların davranışlarında değişiklik yol açıp 

açmadığı hususunda bilgisinin olmadığını ancak eğer var ise bunun kanaldaki mavi yengeç 

satışlarının sahile kaydırılması ile önlenebileceğini belirtmektedir. Tekne ve pervanelerin yarattığı 

zararlara yönelik soruya yönelik olarak bir katılımcı kanaldaki bazı teknelerin, kanalda daha sık 

müşteri taşıyabilmek için büyük motor kullandığını ve bu teknelerin tekne boyu ile motor gücü 

arasında denge kurularak gürültü, dalga oluşumu ve kaplumbağalara çarpmalar önlenebileceği 

belirtilmiştir. Diğer bir katılımcıda aynı soruya teknelerde kişi sayısı taşıma sınırlaması 

getirildikten sonra kanal içindeki tekne sayılarında artış olduğunu belirtilmiştir. 

Araştırma konusunun amacı anlatılarak, sorular eşliğinde katılımcıların fikirleri 

irdelenmiştir. Araştırma soruları ve amacı hakkında tekne işletmecilerinin verdikleri ve konuyla 

ilgili açıklayıcı ipuçları sağladığı düşünülen bazı ifadelerin yorumları şu şekildedir; 

Tekne gezileri yöre halkının geçim kaynağı haline dönüşse de, bölgede balıkçılık bir diğer 

geçim kaynağıdır. Katılımcılardan birisi Dalyan kanalı içinde ağ balıkçılığının yasak olmasına 

rağmen kaçak balıkçılık faaliyetlerinin varlığının olduğunu ve balıkçıların ağlara takılan 

kaplumbağalara zarar verdiğini belirtmiştir. Diğer bir katılımcı ise bir  kaplumbağanın turisti 

ısırdığına şahit olduğunu ancak bunun kaplumbağaların beslenmesi ile alakası olup olmaması 

konusunda emin olmadığını belirtmiştir. Tekne ve pervanelerin yarattığı zararlara yönelik soruya 

katılımcılardan birisi, öncesinde görüşülen acente yetkilisi gibi tekne taşıma kapasitelerinin tekne 

büyüklüğüne göre yapılmadığını ve getirilen sınırlama ile birlikte tekne sayılarında artış olduğunu 

ve dolayısıyla günlük tura çıkan tekne sayılarının artışı ile birlikte kanalda kaplumbağalara çarpma 

vakalarının yaşanabileceğini belirtmiştir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Nitel araştırma yöntemleri ile elde edilen bulgular eşliğinde bölgeye turist çekici etkisi göz 

önünde bulundurulduğunda Dalyan’a yumurtlamak için gelen deniz kaplumbağalarının 

korunmasına yönelik bir takım önlemler alınmalıdır. Yapılan görüşmeler ve gözlemler neticesinde 

Caretta Caretta’ların doğal ve nesli tehlikede olan kaynak olarak korunmasına yönelik bir takım 

ihtiyaçlar ve/veya öneriler belirlenmiştir. Tekne kullanım kapasiteleri doğrultusunda  turist  taşıma  

kapasitesi  planı  yapılarak,  Dalyan  Kanalı’ndaki  tekne  trafiği azaltılması ve atıl tekne kullanımın 

önlemesi gerekmektedir. Özel çevre koruma  alanları içinde hızlı motor botların kullanımının 

yasaklanması, tur yapan teknelerin hız kontrolünün sağlanması ve ileri boyutta bir hız limitinin 

konulması düşüncesi değerlendirilebilir. Yine özel çevre koruma alanları içinde kaçak balıkçılığın 

izlenmesi ve özellikle denetim mekanizmasının harekete geçirilmesi, hatta daha ileri boyutta 

uzaktan algılama sistemi gibi balık avcılığı denetim altyapısının yerleştirilmesi ve işlerlilik 

kazandırılması üzerinde durulabilir. Bölgede faaliyet gösteren turizm işletmelerine ve yerel halka 

kaplumbağaların elle beslenmesinin Caretta Caretta’ların davranışlarında yaratabilecekleri 

davranış değişikliklerinin ve zararlarının anlatılması başka bir önlem olarak sunulabilir. Nesli 

tehlikede olan Caretta Carettalar ve özel koruma alanları ile ilgili yöneticiler tarafından, yöre 

halkına yönelik rehber broşürlerin ve mümkünse görsel iletişim araçları kullanılarak halkın 

bilgilendirilmesi sağlanabilir. Caretta Carettaların önemi, bölgeye sağladığı  değerler hakkında ve 

biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik yöre halkına ve işletmecilerine sürekli eğitimler 

sağlanabilir. Bu eğitimler ile özellikle balıkçılar ve bölge halkı Caretta Carettaların neslinin tehlike 

altında olduğu, turizm kaynağı olması ve deniz/çevre temizliği hususunda bilinçlendirilmelidir. 

Rekabetçi üstünlük sağlama yönüyle kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayabilmek adına (Papatya, 

2007), bölgedeki kanal etrafındaki otel işletmelerinin ve tekne işletmecilerinin bir takım önlemler 

alması gerekmektedir. Günlük  tekne  turlarını gerçekleştiren tekne işlemeleri yöneticilerinin 

Dalyan kanalı ve Caretta Kaplumbağalarının üzerindeki etkilerini en aza indirmek adına 

bilinçlendirilmelidir. Turizmin kaynaklarını bozmadan çevreye duyarlı bir şekilde geliştirilmesi 

hususunda Tekne Kooperatifi yöneticilerine ve yerel yönetimlere büyük görevler düşmektedir.  

Tekne  işletmecilerine pervane korumasının takılması yasal olarak zorunlu hale getirilememektedir. 

Ancak tekne işletmecilerine pervane korumasının kullanımının önemi anlatılarak, bu konuda 

bilinçlenmelerinin sağlanması gerekmektedir. 

Dalyan turlarını satan otel rehberlerinin ve acentaların tur satışlarında kullandıkları en büyük 

dayanaklardan bir tanesi Caretta Carettaların gözlenmesi garanti edilmesidir.  Deniz altı teknik 

imkanların yeterli olduğu noktalara su altı kameraları yerleştirilip, büyük görsel iletişim araçları ile 
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belli noktalarda kaplumbağalar, turistlere izletilebilir. Nitekim Caretta Carettalar, Dalyan 

beldesinin çekici faktörlerindendir. Literatür araştırmasında da deniz kaplumbağaları ve yunusların 

varlıklarının Avustralya’da ziyaretçilerin tatil deneyimlerini zenginleştirdiği gözlenmiştir (Tisdell 

ve Wilson, 2009, Smith ve dğr., 2009). Bu bağlamda İztuzu sahilinde deniz kaplumbağalarının 

büyük su tankları içinde canlı olarak görülebileceği Deniz  Kaplumbağaları  Araştırma,  Kurtarma,  

Tedavi,  Rehabilitasyon  Merkezine    yönelik gerek yerel yönetimler aracılığıyla çevre il-ilçelerde 

tanıtımları gerekse tur operatörü çalışanları ve otel işletmecileri tarafından otellerde tanıtımları 

yapılarak merkeze ziyaretçi sayıları artırılabilir. Hatta DEKAMER ziyaretleri Dalyan turları 

kapsamına dahil edilmesi sağlanabilir. Hatta daha ileri boyutta deniz canlıları kültürünün 

oluşturulmasına katkıda sağlayabilmek adına Dalyan Kasabasında büyük deniz akvaryumları 

kurulabilir ve ileri boyutta bu akvaryumlar tüm kıyı şeritlerine yaygınlaştırılması sağlanabilir. 

Ayrıca ziyaretçilere yönelik bir alan araştırması ilebirlikte kaplumbağaların varlığının tatil 

deneyimlerine yönelik katkıları araştırılabilir.  
ÖZEL TEŞEKKÜR: Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve DEKAMER Müdürü, sayın Prof. Dr. Yakup KAŞKA’ya katkı ve 

desteklerinden dolayı minnetle teşekkür ederim. 

 
KAYNAKÇA 

 

BAŞKALE, E., Y. Kaşka, R. Urman ve Y. Katılış, (2003). Dalyan Kanalındaki (Ortaca- Muğla) 

Su Samurları Üzerine Gözlemler, Tabiat ve İnsan, 37/3, ss.21-25. 

BENNETT, N. ve R. H. Lemelin, (2010). A Critical Analysis of Ontario’s Resource-Based 

Tourism Policy, Journal of Rural and Community Development 5, 1/2, ss. 21–3. 

BİLİM, Y. (2007). Araştırma Yöntemi Olarak Vaka Çalışması ve Süreci, Nitel Araştırma: Neden, 

Nasıl, Niçin?, Editörlü Kitap, Editörler: Yüksel, A., B. Mil ve Y. Bilim., Detay 

Yayıncılık, Ankara. 

BUTLER, R. W. (1993). Tourism - An Evolutionary Perspective, Eds: J.G. Nelson, R.W. Butler, 

& G. Wall, Tourism and Sustainable Development: Monitoring, Planning, Managing, 

Waterloo, Canada: Department of Geography Publication Series, University of 

Waterloo, No.37, ss.29-43. 

BRADLEY, F., (2005). International Marketing Strategy, Pearson Education Limited, England. 

DEMİR, C. ve A. Çevirgen, (2006). Ekoturizm Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 

DEMİREL, Ö. (2005). Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karadeniz Teknik Üniversitesi,  Genel 



 

Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal of Tourism And Research 

 

Cilt / Volume: 2 Yıl / Year: 2012 
Sayı / Number: 2  

 

 

49 
 

  
 

Yayın No. 219, Fakülte Yayın No. 37, KTÜ Matbaası, Trabzon. 

HAWKINS, E. R. ve D. F. Gartside , (2008). Dolphin Tourism : Impact of Vessels On The 

Behaviour  And  Acoustics  of  Inshore  Bottlenose  Dolphins  (Tursiops   Aduncus), 

National Library  Of  Australia Cataloguing-In-Publication Entry, Sustainable 

Tourism Pty Ltd.,Australia. 

KAHRAMAN, N., (1994). Sürdürülebilir Kalkınma ve Turizm, I.  Turizm  Sempozyumu, DEU 

Yayınları, İzmir, ss. 137-145. 

KAŞIKCI, E., (2007). Müşteri Odaklı Promosyon Stratejileri, Kaizen Yayıncılık, İstanbul. 

MEYDAN,  S., (1998).  Sürdürülebilir  Turizm Gelişimi  ve  Güney Antalya Turizm   Gelişim 

Projesi Alanya Yönelik Bir Anket Uygulaması Sonuçları, Gazi Üniversitesi, Ticaret ve 

Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:1, ss. 82-95. 

ERDOĞAN, N., (2003). Çevre ve (Eko)Turizm, ERK Yayın-Dağıtım, Ankara. 

ÖZER, Ö. ve N. Karakuş, (2012). Dalyan Destinasyonundaki Rekreasyonel Olanakların 

Değerlendirilmesi ve Rekreasyonel Potansiyelin Araştırılması, I. Rekreasyon 

Araştırmaları Kongresi, Nisan, Antalya. 

PAPATYA, N., G. Papatya ve A. B. Hamşioğlu, (2011). Sürdürülebilir Çevre ve Kaynak Tabanlı 

Turizm: Eğirdir Bölgesine İlişkin Bir Değerlendirme Eleştirel/Yapıcı Bir Yaklaşım, I. 

Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri 

Çalıştayı, ‘Turizmde Yeni Ufuklar’ Bildiriler Kitabı, 1-4 Aralık, ss. 221- 236, 

PAPATYA, N., (2007). Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Stratejik Yönetim ve 

Pazarlama Odağı Kaynak Tabanlı Görüş -Kavramsal ve Kuramsal Yaklaşım, Asil 

Yayıncılık, Ankara. 

SMITH, A., D. Newsome, D. Lee ve N. Stoeckl, (2009). The Role of Wildlife Icons as Major 

Tourist Attractions: Case studies—Monkey Mia Dolphins and Hervey Bay whale 

Watching, Wildlife Tourism Challenges, Opportunities and Managing The Future, 

Sustainable Tourism Pty Ltd., Australia. 

TISDELL, C., ve C. Wilson, (2009). Economic, Educational and Conservation Benefits of  Sea 

Turtle-Based Ecotourism: A Study Focused On Mon Repos, Wildlife Tourism 

Challenges, Opportunities and Managing The Future, Sustainable Tourism Pty Ltd., 

Australia. 

YILDIRIM, A. ve H. Şimşek, (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin 

Yayıncılık, Ankara. 

YÜKSEL, A. ve F. Yüksel, (2004). Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Turhan Kitapevi, 



 

Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal of Tourism And Research 

 

Cilt / Volume: 2 Yıl / Year: 2012 
Sayı / Number: 2  

 

 

50 
 

  
 

Ankara. 

WEAVER, D., B. Faulkner ve L. Lawto, (1999). Nature-Based Tourısm In Australıa And 

Beyond: A Prelımınary Investıgatıon, Crc Tourısm Work-In-Progress Report Serıes : 

Report 1, Copyright CRC For Sustainable Tourism Pty Ltd, Australia 

 
 

Diğer Kaynaklar: 

 
Dalyan Tanıtım Kitabı, (2005). Milyonlarca Yıldır devam Eden Ekosistemdeki Kültür, Doğa ve 

Tarih Birleşimi Dalyan, Dalyan Belediyesi. 

Habitat İle Tür Koruma Ve İzleme Projesi Nihai Raporu, (2010). Göksu Deltası, Özel Çevre 

Koruma Bölgesi, Kuş Araştırmaları Derneği İktisadi İşletmesi. 

http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/DefinitionofMarketing.aspx, 24.10.2010. 

http://caretta.pamukkale.edu.tr/bilgitakipformu.pdf, 04.06.2012. 

http://www.dalyaninfo.com/Dalyan/dalyan_caretta.html, 10.06.2012. 

http://www.medya73.com/yazdir-1-47988.html, 09.06.2012. 

https://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/sayfa.php?Sayfa=haberduyurudetay&ID=561, 

13.06.2012. 

http://caretta.pau.edu.tr/hakkinda.html, 10.06.2012. 
  

http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/DefinitionofMarketing.aspx
http://caretta.pamukkale.edu.tr/bilgitakipformu.pdf
http://www.dalyaninfo.com/Dalyan/dalyan_caretta.html
http://www.medya73.com/yazdir-1-47988.html
http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/sayfa.php?Sayfa=haberduyurudetay&amp;ID=561
http://caretta.pau.edu.tr/hakkinda.html


Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal of Tourism And Research

Cilt / Volume: 2 Yıl / Year: 2012 
Sayı / Number: 2 

51 

OTEL İŞLETMELERİNE AİT WEB SİTELERİNİN, TÜRKİYE’DE 
FAALİYET GÖSTERDİKLERİ BÖLGELERE GÖRE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tuba ŞAHİN1 

ÖZET 

Bu araştırmada, otel işletmeleri web sitelerinin Türkiye’de faaliyet gösterdikleri bölgelere 

göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmanın amacına uygun olarak içerik analizi formu oluşturulmuş ve  veriler söz konusu forma 

göre toplanmıştır. Araştırmanın evrenin Türkiye’de faaliyet gösteren otel işletmeleri 

oluşturmaktadır. Örneklem ise basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Elde 

edilen veriler SPSS veri analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda ise 

3 yıldıza sahip otel işletmelerinin, diğerlerine göre daha yoğun  bir web tabanlı pazarlama çabası 

içinde olduğu gözlenmektedir. Ayrıca, otel işletmelerine ait web sitelerinin daha profesyonel ve 

amacına uygun hazırlanması gerektiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Otel İşletmeleri, İçerik Analizi, Web Siteleri, Web Tabanlı Pazarlama 

‘REVIEW OF ACCOMODATION FACILITIES’ WEB SITES ACCORRDING TO THEIR 

SERVICE REGIONS IN TURKEY’ 

Abstract 

Purpose of the research is reviewing web sites of accommodation facilities according to their 

service regions in Turkey. Qualitative analysis methods are used for the research. Content analysis 

form was prepared in accordance with the purpose of the research and data was collected by using 

this form. Population of the research is accommodation facilities that are in service in Turkey. 

Sample was determined by random sampling method. Collected data was analyzed with SPSS 

which is statistical analysis software. Result of the research shows that the accommodation facilities 

which own 3 stars make active web-based marketing efforts compared to others.Additionally, 

another result is that web sites of the accommodation facilities need more professional and fit for 

purpose designs. 

Key   Words:   Accommodation,   Content   Analysis,   Web   Sites,   Web   Based Marketing 

1Uşak Üniversitesi, Banaz Meslek Yüksekokulu 
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 GİRİŞ 

 Web tabanlı pazarlama, internet üzerinden ürünlerini ve hizmetlerini satmak, pazarlamak, 

müşterileri bilgilendirmek ve onlarla iletişimde bulunmak amaçlarıyla sergilenen şirket girişimleri 

olarak ifade edilir (Kotler, 2009:474). 

 Web teknolojisinin gelişmesiyle birlikte değişen iş anlayışı, pazarlara sunulan ürün ve 

hizmetin çeşitlenmesi, aynı zamanda müşterinin bilinçlenerek beklentilerinin de değişmesibilginin 

önemini ciddi ölçüde artırmıştır. 

 Özellikle bilginin; depolanabilir, sınıflanabilir, alınabilir, üzerinde işlem yapılabilir ve insan 

unsuru olmadan otomatik olarak çeşitli araçlar ile aktarılabilir olmasına imkan tanıyan 

‘internetin’bu özellikleri, işletmelerin pazarlama faaliyetleri için uygun ortam sağlamaktadır 

(Mathur, Mathur, vd.,1998; Hoffman veNovak, 1996). 

 Teknolojik gelişmelerin etkisinin artarak devam etmesi sebebiyle turizm işletmelerininde 

pazarlama faaliyetlerinde web sitelerinden yararlanmaları  zorunlu olmaktadır. Bu çalışmada, 

Türkiye’de faaliyet gösteren otel işletmeleri web sitelerinin etkin bir pazarlama aracı olarak ne 

kadar verimli kullanıldığını tespit etmek amaçlanmaktadır. İlk olarak, otel işletmelerinin bulunduğu 

bölge ve tesis sınıfına göre dağılımı gösterilmektedir. İkinci olarak, Türkiye’de faaliyet gösteren 

otel işletmeleri web sitelerinin genel özellikleriile faaliyet gösterdikleri bölgelere göre pazarlama 

özellikleri incelenmiş son olarak ise söz  konusu web sitelerinin özelliklerinin işletmelerin sınıfına 

göre değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu bağlamda ihtiyaç duyulan veriler, içerik analizi yöntemiyle 

elde edilmiştir. Araştırmanın ilk bölümünde, konuya ilişkin literatür taramasına, ikinci bölümünde 

araştırmanın yöntemine ve bulgulara ilişkin bilgilere, son bölümde ise araştırmaya ilişkin olarak 

sonuçlara ve önerilere yer verilmektedir. 

 

 LİTERATÜR TARAMASI 

 

 Ruzic ve Andrlic (2009) yaptıkları çalışmada, elektronik pazarlamanın şaşkınlık yaratacak 

bir hızda gelişme gösterdiği ve turistlerin üzerinde önemli bir etkisi olduğu sonucuna   ulaşmıştır.   

Otel   işletmelerinin   internet   kullanımına   önem   verdikleri, ayrıcaişletmelerin rekabet 

edebilecekleri koşulları yaratmak için yeni web teknolojilerini kullanma gereksinimi duydukları 

tespit edilmiştir. 

 Boylu ve Tuncer (2008) tarafından yapılan araştırmada, Türkiye’deki otel işletmelerinin; 



 

Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal of Tourism And Research 

 

Cilt / Volume: 2 Yıl / Year: 2012 
Sayı / Number: 2  

 

 

53 
 

  
 

bağımsız, yerli zincir ve yabancı zincir olmalarının web tabanlı pazarlama faaliyetleri üzerinde 

kısmen etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Hudson ve Gilbert (2006) yaptıkları çalışmada, turizm ve konaklama sektöründe internetin 

pazarlama aracı olarak kullanılmasının altında yatan başarı unsurlarını tespit etmek amacıyla, küçük 

konaklama işletmelerini özellikle ‘BB (Bed&Breakfast/ Oda&Kahvaltı)’ çalışanları incelenmiştir. 

Sonuçlar gösteriyor ki BB sahipleri, özellikle denizaşırı pazarlarda sahip oldukları müşteri tabanını 

genişletmek için ‘İnterneti’ düşük maliyetli bir yöntem olarak kullanmaktadırlar. Başarı, çevrimiçi 

deneyim, web sitesinin verimliliğinin ölçümü, talep  edilen sorulara verilen yanıtlar, müşteriler için 

rezervasyon yaptırmanın kolaylaştırılması, müşteri ile ilişkilerin geliştirilmesi, müşterilerin 

teknolojiye adapte olması ve çevrimiçi ortaklıkların varlığı ile yakından ilişkilidir. Yine de, küçük 

işletme sahipleri ‘İnterneti’ tam anlamıyla kullanmamaktadırlar. Birkaçı müşterilerden geri bildirim 

talep etmek için kullanırken, sadece yarısı müşteri ilişkileri kurmak ya da sitelerinin verimini 

ölçmek maksadıyla kullanmaktadırlar. Ek olarak, sadece az sayıda işletme çevrimiçi satın alma için 

güvenli bir sunucu işletmektedir. 

 Shock, sunulan hizmetlerin web sitesi aracılığı ile etkili bir şekilde pazarlanabilmesi için şu 

hususlara dikkat çekmektedir; 

- Web sitesinde gezinmek kolay olmalıdır. 

- Tüm iletişim bilgileri tek bir sayfada yazdırılabilir bir şekilde hazır bulunmalıdır. 

- İlgili bilgilerin tümüne sitede yukarı-aşağı, sağa-sola gezinmeyi gerektirmeden tek ve tam bir 

ekranda ulaşılabilmelidir. 

- Sayfalar çabuk açılmalı ve aşırı grafik kullanımından kaçınılmalıdır (Aktaran: Ferguson, 2000:7). 

 Law ve Hsu (2005) tarafından yapılan araştırmada kullanıcılar açısından otel işletmeleri web 

sitelerinin sağladığı imkan ve niteliklerden hangilerinin önem arz ettiği incelenmiştir. Bu 

araştırmada otel işletmelerinin web sitelerini ziyaret eden kullanıcılarla görüşülmüş   ve   web  

sitelerinin  sağladığı  en  önemli   imkanının  rezervasyon,   en önemli niteliğinin ise oda fiyatı 

bilgisi bulunması olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, lüks otellerin web sitelerinde sağlanan imkana ve 

niteliğe, ekonomi sınıfı otellerden daha çok önem verildiği belirlenmiştir. 

 Bayram ve Yaylı (2009) tarafından yapılan araştırma otel işletmeleri web sitelerinin büyük 

çoğunluğunun bilgi sağlayıcı özellikler taşıdığını ve otel işletmelerinin, hizmetlerini somutlaştırmak 

için otel ve oda resimleri kullandığını göstermektedir. Ayrıca otel işletmelerinin web sitelerinde en 

önemli özelliklerin, siteye kolay ulaşım, iletişim ve ulaşım bilgisi, çoklu dil seçeneği, ana sayfaya 
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kolay ulaşım ve kullanışlı menü olduğu ortaya çıkmıştır. Otel işletmelerinin web sitelerinde en az 

gerek duyulan özelliklerin ise döviz çeviricisi ve bilgisi, sık sorulan sorular (SSS), farklı ödeme 

seçeneği, rezervasyon hattı, eğlence ve arama motoru olduğu ortaya çıkmıştır. 

 Zafiropoulos vd.(2006) yaptıkları araştırma, otel işletmeciliği yapan kişilerin web sitelerinin 

tasarımını yaparken dikkat ettikleri unsurları belirlemiş ve değerlendirmiştir. İlk olarak elektronik 

broşür hizmeti vermenin önemli olduğu, ikinci olarak kullanıcıların genel ihtiyaçlarının çoğunlukla 

karşılandığı, ancak çevrimiçi alım yapabilecekleri bir ortamın sağlanması hususunda eksikler tespit 

edilmiştir. Son olarak da web sayfasının kayda değer seviyede dikkate alınmış bir şekilde çalışması 

olarak belirtilmiştir. 

 Williams ve Rattray (2005)’in farklı beklentilere sahip kullanıcıların ihtiyaçlarını ve 

çevrimiçi potansiyellerini belirlemek amacıyla yaptıkları araştırmada; İngiltere’de ve Amerika’da 

faaliyet gösteren otel işletmeleri web sitelerine ulaşım imkanı ile memnuniyet derecesinin doğru 

orantılı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu olan web sitelerinin ulaşılabilirliğinin (doğruda 

ve dolaylı bağlantı yolu ile) düşük olduğu belirlenmiştir.  Bu durum kullanıcıların memnuniyet 

seviyesinin azalmasına neden olmaktadır. 

 Karamustafa vd. (2002) tarafından yapılan araştırmada, web sayfalarını işlevsel kılabilecek 

bilgi ve özelliklere yer verme oranlarının otel işletmelerinin türüne, otel işletmelerinin sınıfına ve 

işletmelerin bütünleşmiş olma durumlarına göre farklılıklar arz ettiği gözlenmiştir. 

 Çavuşoğlu (2010) tarafından Gökçeada ve Bozcaada’daki otel işletmelerine yönelik yapılan 

araştırma, adalardaki pansiyonların tanıtım sitelerinin oldukça amatör bir şekilde hazırlanırken   

yıldızlı  otel  sitelerinin   daha   kapsamlı   bir   şekilde   hazırlanmış  olduğunu göstermektedir. E-

ticaret sisteminin en önemli avantajlarından biri olan ve e-ticaret sistemindeki ucuz satış imkânlarını 

sağlayan siteden rezervasyon uygulaması, iki grupta sadece 5 işletmede bulunurken, bu hizmetin 

tamamlayıcısı olan ”kredi kartı ile  siteden  ödeme” uygulamasının hiçbir işletme web sitesi 

tarafından kullanılmadığı tespit edilmiştir. Adalardaki otel işletmelerinin sadece bir tanesinde siteyi 

güncelleme tarihi bulunmaktadır. Bu durum sitedeki fiyatlar ve işletme hizmetlerinin güncel olup 

olmadığı konusunda müşterileri tereddütte bırakarak, işletme için bir güvensizlik yaratmaktadır. 

Otel işletmelerinin büyük bir çoğunluğu e-posta yazışma sistemi yerine müşterilerle telefonla 

haberleşmeyi tercih etmektedir. 
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 ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 

 
Bu bölümde, yapılan araştırma ile ilgili olarak çalışmanın evrenine, çalışmada kullanılan örnekleme 

yöntemine, veri toplama tekniğine ve elde edilen verilere uygulanan analiz tekniklerine yer 

verilmektedir. 

 
 Evren ve Örneklem 

 Türkiye’de, 2007 yılında “İşletme Belgeli” 2 bin 514 konaklama tesisi bulunurken, 2009 

yılında bu rakam 2 bin 625’e, 2010 yılında 2 bin 712’ye, 2011 yılının ilk yarısında ise 2 bin 755’e 

yükselmiştir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011). Buna göre çalışmanın hedef evrenini 2.712 

otel işletmesi oluşturmaktadır.Türkiye’de faaliyet gösteren 1 ve 2 yıldızlı otel işletmeleri genellikle 

bir web sitesine sahip ya da ulaşılabilir olmamagibi nedenlerle çalışmakapsamı dışında 

bırakılmıştır. Bu bağlamda çalışma evrenini,3,4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri oluşturmaktadır. Hedef 

evrenin sınırları belirli olmasına rağmen web sayfası bulunan otel işletmelerini tespit edebilmek 

oldukça güçtür. Bu sebeple, araştırmacı tarafından, araştırma amacına ve içerik analizine uygun 

yapıya sahip web siteleri incelenmiş, içeriğinin zenginliği bakımından ‘Hotel & Travel Guide’ web 

sitesi çalışma evreni olarak belirlenmiştir. 10 – 21 Kasım 2010 tarihleri arasında ‘Hotel & Travel 

Guide’ web sitesi Türkiye otel ve seyahat acentesi arama motoru kullanılarak 3,4 ve 5 yıldızlı 

oteller tespit edilmiştir. Söz konusu arama motorunda 3 yıldızlı otellerin sayısı 125, 4 yıldızlı 

otellerin sayısı 196 ve 5 yıldızlı otellerin sayısı ise 162 olarak belirlenmiştir. Çalışmanın evrenini, 

toplamda 483 oteloluşturmaktadır. Bütün bilgiler çerçevesinde çalışma evreni, hedef evreni %17,80 

oranında temsil etmektedir. 

 Evrenin farklı yapıda olduğu böyle durumlarda, olasılıklı örnekleme yöntemlerinden 

tabakalı örnekleme yöntemi kullanılması, araştırma için önemli olabilecek grupların evren içinde 

yeteri kadar temsil edilebilmesini sağlamaktadır (Ural ve Kılıç, 2006, s. 40). Bu sebeple, her bir otel 

işletmesi sınıfı ve bulunduğu bölgesine göre gruplandırılarak örneklem sayıları belirlenmiştir. 

Ayrıca web sayfalarının analizi yapılacak olan otel işletmelerini belirlemek için örnek sayılarına 

ulaşıncaya kadar basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ancak, arama motorunda bazı 

bölgeler de örneklem için yeterli sayıda otel olmaması sebebiyle mevcut olan bütün oteller 

incelenmiştir. Evreni ve örneklemi belirtebilmek için gerekli olan çerçeve Tablo 1’de belirtilmiştir. 

 

 



 

Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal of Tourism And Research 

 

Cilt / Volume: 2 Yıl / Year: 2012 
Sayı / Number: 2  

 

 

56 
 

  
 

Tablo 1: Evren ve Örneklem Çerçevesi 
 
 

TESİS TÜRÜ SINIFI EVREN ÖRNEKLEM ÖRNEKLEME ORANI 

 
  Oteller 

5 Yıldız 162 48 %29,6 
4 Yıldız 196 76 %38,7 
3 Yıldız 125 71 %56,8 

Genel Toplam  483 195 %40,3 
 
 Bu çalışmanın kısıtları ise öncelikle zincir otel işletmeleri web sayfalarına ana bir menüden 

ulaşılabilmesi sonucu, birçok otelin tek bir web sayfasından incelenmesi sebebiyle araştırma 

kapsamı dışında tutulmuştur. 1 ve 2 yıldızlı otel işletmesi web sayfalarının genel olarak 

ulaşılamaması ve baz alınan arama motorunda yer almaması sebebiyle söz konusu otel sınıfları 

araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. Zaman kısıtlığı sebebiyle otel işletmesi web sayfalarının bir 

defa ziyaret edilmiş olması vebaz alınan arama motoruna yeni eklenen ya da silinen otel işletmeleri 

web sayfalarının yeniden değerlendirilememesi araştırmanın başka bir kısıtını oluşturmaktadır. 

 

 Veri Toplama ve Veri Analizi Teknikleri 

 

 Verilerin toplanmasında nitel yaklaşımlar kullanılmıştır. Nitel veriler, web sayfası 

değerlendirme formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan  

form,  araştırmacı  tarafından,  ‘İstanbul’da  Faaliyet  Gösteren  Otel İşletmelerinin Web Sitelerinin 

Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma’ adlı bildiri referans alınarak geliştirilmiştir (Özkul vd., 

2010). Veri toplama formu iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci kısım, otel işletmelerinin hangi 

bölgede bulunduklarını ve hangi sınıfta hizmet verdiklerini belirlemeye yöneliktir. Çalışmanın 

ikinci kısmında ise otel işletmeleri web sayfalarının yedi temel özelliğini (kullanılabilirlik, içerik, 

kurumsal bilgi, bilgi güvenliği, pazarlama, yönlendirme ve tüketici hizmetleri) belirlemeye yönelik 

59 farklı kriter açısından incelenmiştir. 

 Elde edilen veriler sosyal bilimlerde veri analizi yapmak için kullanılan SPSS  programı ile 

analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi sürecinde betimsel analiz kullanılmıştır. Bu 

çalışmada, otel işletmelerinin bulunduğu bölge, otel işletmelerinin sınıfı veotel işletmeleri web 

sitelerinin özellikleri; otel işletmelerinin bulunduğu bölgeye göre pazarlama özelliklerini ve otel 

işletmelerinin sınıfına göre web sitelerinin özelliklerini belirleye bilmek amacıyla frekans ve 

dağılım açısından incelenmiştir. Otel işletmelerinin sınıfına göre web sitelerinin pazarlama 

özellikleri açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını değerlendirebilmek amacıyla ki kare 
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bağımsızlık analiz tekniği kullanılmıştır. 

 Ayrıca çalışmanın Türkiye’de faaliyet gösteren otel işletmelerinin web sayfalarının mevcut 

durumunu tespit etmeye yönelik olması sebebiyle betimleyici nitelikte bir araştırma olduğu 

söylenebilir. 

 

 BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

 
 Uygulaması gerçekleştirilen anketler ile yapılan bazı analizler sonucunda elde edilen çeşitli 

bulgular aşağıda belirtilmektedir. Öncelikle araştırma kapsamına dahil edilen otel işletmelerinin 

genel profili incelenecektir. Daha sonra veri toplama formunda bulunan, Özkul ve diğerlerinin 

çalışmalarında belirttikleri 7 temel konuyla ilişkilendirilmiş 59 farklı kriter, otel işletmeleri web 

sayfalarında değerlendirilecektir. Ayrıca otel işletmeleri web sayfalarının, bulundukları bölge ve 

pazarlama özelliklerindeki değişkenler karşılaştırılacaktır. Otel işletmelerinin sınıfına göre web 

sayfalarının özellikleri değerlendirilecektir. Son olarak, otel işletmelerinin sınıfına göre web 

sitelerinin pazarlama özellikleri açısından farklılık olup olmadığıincelenecektir. 
 

 Tablo 2’de ‘Hotel & Travel Guide’ otel ve seyahat acentesi arama motorunda bulunan 

bölgeler gösterilmektedir. Adı geçen web site, Türkiye’yi turistik açıdan 9 farklı bölge olarak 

değerlendirmeye almıştır. 
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Tablo 2: Otel İşletmelerinin Bulunduğu Bölge Ve Tesis Sınıfına Göre Dağılımı 
 
 

TESİSİN BULUNDUĞU BÖLGE SINIFI DAĞILIM (N) ORAN (%) 
 
Akdeniz 

3 Yıldız 10 %33.3 
4 Yıldız 10 %33.3 
5 Yıldız 10 %33.3 

 
İstanbul 

3 Yıldız 10 %33.3 
4 Yıldız 10 %33.3 
5 Yıldız 10 %33.3 

 
Güney Ege 

3 Yıldız 10 %33.3 
4 Yıldız 10 %33.3 
5 Yıldız 10 %33.3 

 
Doğu ve Güney Doğu 

3 Yıldız 4 %26.7 
4 Yıldız 7 %46.7 
5 Yıldız 4 %26.7 

 
Kuzey Ege 

3 Yıldız 9 %45.0 
4 Yıldız 10 %50.0 
5 Yıldız 1 %5.0 

 
Karadeniz 

3 Yıldız 10 %50.0 
4 Yıldız 8 %40.0 
5 Yıldız 2 %10.0 

 
İç Anadolu 

3 Yıldız 10 %41.7 
4 Yıldız 10 %41.7 
5 Yıldız 4 %16.7 

 
Marmara-Trakya 

3 Yıldız 7 %41.2 
4 Yıldız 5 %29.4 
5 Yıldız 5 %29.4 

 
Kapadokya 

3 Yıldız 1 %11.1 
4 Yıldız 6 %66.7 
5 Yıldız 2 %22.2 

 
Toplam 

3 Yıldız 71 %36,4 
4 Yıldız 76 %39,0 
5 Yıldız 48 %24,6 

Genel Toplam  195 %100,0 
 

 

 

 

 Tablo 3’de değerlendirmeye tabi tutulan otel işletmeleri web sayfalarının kullanılabilirlik 

özellikleri: %95,9 oranında kullanışlı bir menüye sahip oldukları, siteye kolay ulaşımın %99,5 

oranında sağlandığı, sistemin %95,4 oranında hızlı açılmasının sağlanması ve ana sayfaya %94,4 

oranında kolay ulaşım sağlandığı söylenebilmektedir. Otel işletmelerinin web sayfalarının 

kullanılabilirlik özelliklerinin yüksek oranda olması, kullanıcı için web sitesi hakkında iyi bir 
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izlenim bıraktığı söylenebilmektedir. Buna ilişkin olarak kullanıcıya, otel işletmesi web sayfasında 

daha fazla zaman geçirmesine olanak tanıyabilmektedir. 

 Tablo 3’de değerlendirmeye tabi tutulan otel işletmeleri web sayfasının içerik özellikleri: 

%81,0 oranında farklı dil seçeneklerinin bulunduğu, %62,1 oranında otelin harita gösterimine yer 

ayrıldığı ve otel işletmelerinin bulunduğu yerel bölge hakkında %46,7 oranında bilgiye yer 

verildiği söylenebilmektedir. Ancak, web sayfalarının %95,9 oranında aktivite takvimi, %91,8 

oranında site haritası, %97,9 oranında güncelleme tarihi, %91,8 oranında üyelik imkanı, %92,3 

oranında e-broşür, %72,8 oranında fiyat bilgisi gibi özellikler bulunmamaktadır. Bu sebeple 

değerlendirmeye tabi tutulan otel işletmeleri web sayfalarının içerik bakımından yeterli olmadığı 

söylenebilmektedir. 

 Tablo 3’de değerlendirmeye tabi tutulan otel işletmeleri web sayfasının kurumsal bilgi 

özellikleri: %28,7 oranında firma hakkında bilgi veriyor olmasına rağmen söz konusu oranın 

yeterli olmadığı söylenebilmektedir. Ayrıca % 7,7 oranında Vizyon/Misyon belirtmekte, %5,6 

oranında kariyer bilgisi vermekte ve %6,7 oranında ISO belgesini bulundurduğu anlaşılmaktadır. 

Yukarıda verilen oranlara dayanarak otel işletmeleri  web  sitelerinde gösterilen kurumsal 

bilgilerin kullanıcı üzerinde güven oluşturabilmesi için çok yetersiz olduğu söylenebilmektedir. 

 Tablo 3’de değerlendirmeye tabi tutulan otel işletmeleri web sayfasının  bilgi güvenliği 

özellikleri: %16,9 oranında kullanım koşulları, %12,8 oranında güvenlik/gizlilik bilgisi ve %19,5 

oranında farklı ödeme metotları hakkında bilgi bulunmaktadır. Ancak otel işletmeleri web 

sitelerinden hizmet satın almak isteyen müşterileri tatmin edecek seviyede bilgi bulunmaması, 

müşterilerin direkt olarak hizmeti satın almasını engelleyen bir unsur olduğu söylenebilmektedir. 

 Tablo 3’de değerlendirmeye tabi tutulan otel işletmeleri web sayfasının pazarlama 

özellikleri: %79,5 oranında online rezervasyon, %71,8 oranında otel, %88,7 oranında oda   ve 

%88,2 oranında hareketsiz resimler olduğu söylenebilmektedir. Ancak, % 89,7 oranında e- posta ile 

rezervasyon, %86,2 oranında e-posta bülteni, %83,1 oranında online rezervasyon ödeme olanağı, 

%55,9 oranında hareketli resim, %80,0 oranında otel videosu olanağı, %62,1 oranında yenilik 

duyurusu, %72,8 oranında promosyon bilgisi, %82,6 oranında online misafir defteri ve %74,9 

oranında sanal tur bulunmamaktadır. Otel işletmeleri web sayfalarında fiyat bilgisine yer 

verilmeyen otellerde, online rezervasyon ödeme olanağının bulunmadığı gözlenmektedir. Online 

rezervasyon olanağı olmasına rağmen, online rezervasyon ödeme imkanı genel olarak otel 

işletmeleri web siteleri kullanıcılarına sağlanmamaktadır. 
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 Tablo 3’de değerlendirmeye tabi tutulan otel işletmeleri web sayfasının yönlendirme 

özellikleri: %2,1 oranında araç kiralama, %17,9 oranında bağlı kurum, %5,1 oranında havayolu, 

%6,2 oranında kültür ve sanat, %10,8 oranında sosyal sitelere bağlı ve %1,5 oranında yiyecek ve 

içecek linkleri bulunmaktadır. Son zamanlarda sosyal sitelerin popüler hale gelmesini otel 

işletmeleri kendi faydaları için kullanabilirler. 

 Tablo 3’de değerlendirmeye tabi tutulan otel işletmeleri web sayfasının tüketici hizmetleri 

özellikleri: %97,4 oranında iletişim bilgisi, %5,6 oranında yardım menüsü, %2,6 oranında sık 

sorulan sorular (SSS), %4,1 oranında geri bildirim formu, %13,8 oranında rezervasyon hattı, 

%2,1 oranında birimlerin e-postaları ve %1,0 oranında online destek verdikleri gözlenmektedir. 

Otel işletmeleri web sitelerinde kullanıcılarına daha fazla ulaşım olanağı sağlamaları, 

müşterilerinin işletmeye daha rahat ulaşmasına imkân oluşturabilecektir. 

 

   Tablo 3: Otel İşletmeleri Web Sitelerinin Özellikleri 

 
 

 
 
Özellikler 

 
Var 

 
Yok Toplam 

Dağılım 
(n) 

Oran 
(%) Dağılım (n) Oran 

(%) 
Dağılım 
(n) 

Oran 
(%) 

Kullanılabilirlik  
Kullanışlı menü 187       95,9 7 3,6 195 100,0 
Hızlı Download 152 77,9 43 22,1 195 100,0 
Siteye Kolay Ulaşım 194 99,5 1 ,5 195 100,0 
Ekran kişiselleştirme 1 ,5 194 99,5 195 100,0 
Ana Sayfanın Ekranı 
Kaplaması 4 2,1 191 97,9 195 100,0 
Sistemin Hızlı Açılması 186 95,4 9 4,6 195 100,0 
Ana Sayfaya Kolay Ulaşım 184 94,4 11 5,6 195 100,0 
İçerik  
Site Haritası 16 8,2 179 91,8 195 100,0 
Dil Seçeneği 158 81,0 37 19,0 195 100,0 
Ulaşım Bilgisi 114 58,5 81 41,5 195 100,0 
Otelin Harita Gösterimi 121 62,1 74 37,9 195 100,0 
Hava Durumu Bilgisi 35 17,9 160 82,1 195 100,0 
Döviz Bilgisi 8 4,1 187 95,9 195 100,0 
Döviz Çevirici 10 5,1 185 94,9 195 100,0 
Fiyat Bilgisi 53 27,2 142 72,8 195 100,0 
Farklı Dillerde Fiyat Bilgisi 13 6,7 182 93,3 195 100,0 
Yerel Bölge Bilgisi 91 46,7 104 53,3 195 100,0 
Arama Motoru 12 6,2 183 93,8 195 100,0 
Aktivite Takvimi 8 4,1 187 95,9 195 100,0 
Güncelleme Tarihi 4 2,1 191 97,9 195 100,0 
Banner 1 ,5 194 99,5 195 100,0 
Hareketli Banner 1 ,5 194 99,5 195 100,0 
Üyelik İmkanı 16 8,2 179 91,8 195 100,0 
RSS 9 4,6 186 95,4 195 100,0 
e-broşür 15 7,7 180 92,3 195 100,0 
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Kurumsal Bilgi  
Hakkımızda 56 28,7 139 71,3 195 100,0 
Vizyon / Misyon 15 7,7 180 92,3 195 100,0 
Kariyer Bilgisi 11 5,6 184 94,4 195 100,0 
ISO 13 6,7 182 93,3 195 100,0 
Bilgi Güvenliği  
Kullanım Koşulları 33 16,9 162 83,1 195 100,0 
Güvenlik/Gizlilik Bilgisi 25 12,8 170 87,2 195 100,0 
Farklı Ödeme Metotları 38 19,5 157 80,5 195 100,0 
Pazarlama  
E-posta ile Rezervasyon 20 10,3 175 89,7 195 100,0 
Online Rezervasyon 155 79,5 40 20,5 195 100,0 
Online Rezervasyon Ödeme 33 16,9 162 83,1 195 100,0 
E-posta bülteni 27 13,8 168 86,2 195 100,0 
Otel resimleri 140 71,8 55 28,2 195 100,0 
Oda Resimleri 173 88,7 22 11,3 195 100,0 
Hareketli resimler 86 44,1 109 55,9 195 100,0 
Hareketsiz resimler 172 88,2 23 11,8 195 100,0 
Otel Videosu 39 20,0 156 80,0 195 100,0 
Yenilik Duyurusu 74 37,9 121 62,1 195 100,0 
Promosyon Bilgisi 53 27,2 142 72,8 195 100,0 
Online Misafir Defteri 34 17,4 161 82,6 195 100,0 
Eğlence 2 1,0 193 99,0 195 100,0 
360 -Sanal Tur 49 25,1 146 74,9 195 100,0 
Yönlendirme  
Araç Kir. Linkleri 4 2,1 191 97,9 195 100,0 
Bağlı Kur. Linkleri 35 17,9 160 82,1 195 100,0 
Havayolu Linkleri 10 5,1 185 94,9 195 100,0 
Kültür ve Sanat Linkleri 12 6,2 183 93,8 195 100,0 
Sosyal Sitelere Bağlı Linkler 21 10,8 174 89,2 195 100,0 
Yiyecek ve İçecek Linkleri 3 1,5 192 98,5 195 100,0 
Tüketici Hizmetleri  
İletişim Bilgisi 190 97,4 5 2,6 195 100,0 
Yardım Menüsü 11 5,6 184 94,4 195 100,0 
SSS 5 2,6 190 97,4 195 100,0 
Geri Bildirim Formu 8 4,1 187 95,9 195 100,0 
Rezervasyon Hattı 27 13,8 168 86,2 195 100,0 
Birimlerim E-postaları 4 2,1 191 97,9 195 100,0 
Online Destek 2 1,0 193 99,0 195 100,0 

 
 Tablo 4’de değerlendirmeye tabi tutulan Antalya bölgesi otel işletmeleri web sitelerinin 

pazarlama özelliklerine bakıldığında %80,0 online rezervasyon yapıldığı, %93,3 oranlarında otel, 

oda ve hareketsiz %53,3 oranında hareketli resim bulundurduğu gözlenmektedir. Ancak %83,3 e-

posta rezervasyon, %83,3 oranında online  rezervasyon ödeme yapabilme, %83,3 oranında e-posta 

bülteni yollama özelliği, %66,7 oranında otel videosu, %73,3 oranında yenilik duyurusu, %93,3 

oranında promosyon bilgisi, %66,7 oranında online misafir defteri ve %66,7 oranında sanal tur 

bulunmadığı söylenebilmektedir. Antalya bölgesinde bulunan otel işletmeleri web sitelerinin olması 

gerekenden ve  beklenenden daha az pazarlama faaliyeti gösterdiği anlaşılmaktadır. 
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Tablo 4: Antalya Bölgesi Otel İşletmeleri Web Sitelerinin Pazarlama Özellikleri 
 

 
Özellikler 

Var Yok Toplam 
Dağılım (n) Oran (%) Dağılım (n) Oran (%) Dağılım (n) Oran (%) 

Pazarlama  
E-posta ile Rezervasyon 5 16,7 25 83,3 30 100,0 
Online Rezervasyon 24 80,0 6 20,0 30 100,0 
Online Rezervasyon Ödeme 5 16,7 25 83,3 30 100,0 
E-posta bülteni 5 16,7 25 83,3 30 100,0 
Otel resimleri 28 93,3 2 6,7 30 100,0 
Oda Resimleri 28 93,3 2 6,7 30 100,0 
Hareketli resimler 16 53,3 14 46,7 30 100,0 
Hareketsiz resimler 28 93,3 2 6,7 30 100,0 
Otel Videosu 10 33,3 20 66,7 30 100,0 
Yenilik Duyurusu 8 26,7 22 73,3 30 100,0 
Promosyon Bilgisi 2 6,7 28 93,3 30 100,0 
Online Misafir Defteri 10 33,3 20 66,7 30 100,0 
Eğlence 1 3,3 29 96,7 30 100,0 
360 -Sanal Tur 10 33,3 20 66,7 30 100,0 

 
 Tablo5’de değerlendirmeye tabi tutulan İstanbul bölgesi otel işletmeleri  web sitelerinin 

pazarlama özellikleri incelendiğinde %90,0 oranında online rezervasyon, %50,0 oranında   online   

rezervasyon   ödeme,   %56,7   oranında   otel,   %96,7oranında   oda     ve%96,7oranında hareketsiz 

resimler, %43,3 otel videosu, %60,0 oranında yenilik duyurusu   ve%63,3 oranında promosyon 

bilgisi bulunduğu söylenebilmektedir. Ancak %83,3 oranında e- posta ile rezervasyon, %73,3 

oranında e-posta bülteni, %60,0 oranında hareketli resim, %93,3 oranında online misafir defteri ve 

%73,3 oranında sanal tur bulunmadığı gözlenmektedir. 

Tablo 5: İstanbul Bölgesi Otel İşletmeleri Web Sitelerinin Pazarlama Özellikleri 
 
 

 
Özellikler 

Var Yok Toplam 
Dağılım (n) Oran (%) Dağılım (n) Oran (%) Dağılım (n) Oran (%) 

Pazarlama  
E-posta ile Rezervasyon 5 16,7 25 83,3 30 100,0 
Online Rezervasyon 27 90,0 3 10,0 30 100,0 
Online Rezervasyon Ödeme 15 50,0 15 50,0 30 100,0 
E-posta bülteni 8 26,7 22 73,3 30 100,0 
Otel resimleri 17 56,7 13 43,3 30 100,0 
Oda Resimleri 29 96,7 1 3,3 30 100,0 
Hareketli resimler 12 40,0 18 60,0 30 100,0 
Hareketsiz resimler 29 96,7 1 3,3 30 100,0 
Otel Videosu 13 43,3 17 56,7 30 100,0 
Yenilik Duyurusu 18 60,0 12 40,0 30 100,0 
Promosyon Bilgisi 19 63,3 11 36,7 30 100,0 
Online Misafir Defteri 2 6,7 28 93,3 30 100,0 
Eğlence   30 100,0 30 100,0 
360 -Sanal Tur 8 26,7 22 73,3 30 100,0 

 
 
 Tablo 6’da değerlendirmeye tabi tutulan Güney Ege bölgesi otel işletmeleri web sitelerinin 

pazarlama özellikleri incelendiğinde %86,7 oranında online rezervasyon, %93,3 oranında otel, 
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%96,7 oranında oda ve %96,7 oranında hareketsiz resimlerin bulunduğu söylenebilmektedir. 

Ancak %93,3 oranında e-posta ile rezervasyon, %96,7 oranında online rezervasyon  ödeme,  

%93,3  oranında  e-posta  bülteni,  %73,3  oranında  hareketli   resimler, 

%90,0 oranında otel videosu, %60,0 oranında yenilik duyurusu, %56,7 oranında promosyon 

bilgisi, %86,7 online misafir defteri ve %83,3 oranında ise sanal tur özellikleri bulunmamaktadır. 

Güney Ege otel işletmeleri web sayfalarının pazarlama özelliklerinin  yeterli olmadığı 

söylenebilmektedir. 

 

Tablo 6: Güney Ege Bölgesi Otel İşletmeleri Web Sitelerinin Pazarlama Özellikleri 
 
 

 
Özellikler 

Var Yok Toplam 
Dağılım (n) Oran (%) Dağılım (n) Oran (%) Dağılım (n) Oran (%) 

Pazarlama  
E-posta ile Rezervasyon 2 6,7 28 93,3 30 100,0 
Online Rezervasyon 26 86,7 4 13,3 30 100,0 
Online Rezervasyon Ödeme 1 3,3 29 96,7 30 100,0 
E-posta bülteni 2 6,7 28 93,3 30 100,0 
Otel resimleri 28 93,3 2 6,7 30 100,0 
Oda Resimleri 29 96,7 1 3,3 30 100,0 
Hareketli resimler 8 26,7 22 73,3 30 100,0 
Hareketsiz resimler 29 96,7 1 3,3 30 100,0 
Otel Videosu 3 10,0 27 90,0 30 100,0 
Yenilik Duyurusu 12 40,0 18 60,0 30 100,0 
Promosyon Bilgisi 13 43,3 17 56,7 30 100,0 
Online Misafir Defteri 4 13,3 26 86,7 30 100,0 
Eğlence   30 100,0 30 100,0 
360 -Sanal Tur 5 16,7 25 83,3 30 100,0 

 
  

 Tablo 7’de Kuzey Ege bölgesi otel işletmeleri web sitelerinin pazarlama özellikleri 

incelendiğinde %75,0 oranında online rezervasyon, %70,0 oranında otel, %95,0 oranında oda ve 

%70,0 oranında hareketsiz resimlerin bulunduğu söylenebilmektedir. Ancak %100,0 oranında e-

posta ile rezervasyon, %85,0 oranında online rezervasyon ödeme, %90,0 oranında e-posta bülteni, 

%60,0 oranında hareketli resim, %90,0 otel videosu, %75,0 oranında yenilik duyurusu, %80,0 

oranında promosyon bilgisi, %80,0 oranında online misafir defteri ve %80,0 oranında sanal tur 

özellikleri bulunmadığı gözlenmektedir. 
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   Tablo 7: Kuzey Ege Bölgesi Otel İşletmeleri Web Sitelerinin Pazarlama Özellikleri 
 

 
Özellikler 

Var Yok Toplam 
Dağılım (n) Oran (%) Dağılım (n) Oran (%) Dağılım (n) Oran (%) 

Pazarlama  
E-posta ile Rezervasyon   20 100,0 20 100,0 
Online Rezervasyon 15 75,0 5 25,0 20 100,0 
Online Rezervasyon Ödeme 3 15,0 17 85,0 20 100,0 
E-posta bülteni 2 10,0 18 90,0 20 100,0 
Otel resimleri 14 70,0 6 30,0 20 100,0 
Oda Resimleri 19 95,0 1 5,0 20 100,0 
Hareketli resimler 8 40,0 12 60,0 20 100,0 
Hareketsiz resimler 14 70,0 6 30,0 20 100,0 
Otel Videosu 2 10,0 18 90,0 20 100,0 
Yenilik Duyurusu 5 25,0 15 75,0 20 100,0 
Promosyon Bilgisi 4 20,0 16 80,0 20 100,0 
Online Misafir Defteri 4 20,0 16 80,0 20 100,0 
Eğlence 1 5,0 19 95,0 20 100,0 
360 -Sanal Tur 4 20,0 16 80,0 20 100,0 

 

 Tablo 8’de Doğu ve Güney Doğu bölgesi otel işletmeleri web sitelerinin pazarlama 

özellikleri incelendiğinde %66,7 oranında online rezervasyon, %60,0 oranında otel, %73,3 oranında 

oda, %60,0 hareketli ve %80,0 oranında hareketsiz resimlerin bulunduğu söylenebilmektedir. 

Ancak % 100,0 oranında e-posta ile rezervasyon, %86,7 oranında online rezervasyon ödeme, 

%100,0 oranında e-posta bülteni, %86,7 oranında otel videosu, %60,0 oranında yenilik duyurusu, 

%93,3 oranında promosyon bilgisi, %80,0 online misafir defteri ve %86,7 oranında sanal tur 

özelliğinin bulunmadığı gözlenmektedir. 

 

Tablo 8: Doğu ve Güney Doğu Bölgesi Otel İşletmeleri Web Sitelerinin Pazarlama 
Özellikleri 

 
 
Özellikler 

Var Yok Toplam 
Dağılım (n) Oran (%) Dağılım (n) Oran (%) Dağılım (n) Oran (%) 

Pazarlama  
E-posta ile Rezervasyon   15 100,0 15 100,0 
Online Rezervasyon 10 66,7 5 33,3 15 100,0 
Online Rezervasyon Ödeme 2 13,3 13 86,7 15 100,0 
E-posta bülteni   15 100,0 15 100,0 
Otel resimleri 9 60,0 6 40,0 15 100,0 
Oda Resimleri 11 73,3 4 26,7 15 100,0 
Hareketli resimler 9 60,0 6 40,0 15 100,0 
Hareketsiz resimler 12 80,0 3 20,0 15 100,0 
Otel Videosu 2 13,3 13 86,7 15 100,0 
Yenilik Duyurusu 6 40,0 9 60,0 15 100,0 
Promosyon Bilgisi 1 6,7 14 93,3 15 100,0 
Online Misafir Defteri 3 20,0 12 80,0 15 100,0 
Eğlence   15 100,0 15 100,0 
360 -Sanal Tur 2 13,3 13 86,7 15 100,0 
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 Tablo 9’da değerlendirilmeye tabi tutulan Karadeniz Bölgesi otel işletmeleri web sitelerinin 

pazarlama özellikleri incelendiğinde %70,0 oranında online rezervasyon, %65,0 oranında otel, %95 

oranında oda ve %90,0 oranında hareketsiz resimlerin bulunduğu söylenebilmektedir. Ancak %90,0 

oranında e-posta ile rezervasyon, %100,0 oranında online rezervasyon ödeme, %95,0 oranında e-

posta bülteni, %60,0 oranında hareketli resim, %75,0 oranında otel videosu, %75,0 oranında yenilik 

duyurusu, %90,0 promosyon bilgisi, %80,0 oranında online misafir defteri ve %75,0 oranında sanal 

tur özelliklerinin bulunmadığı gözlenmektedir. 

Tablo 9: Karadeniz Bölgesi Otel İşletmeleri Web Sitelerinin Pazarlama Özellikleri 
 
 

 
Özellikler 

Var Yok Toplam 
Dağılım (n) Oran (%) Dağılım (n) Oran (%) Dağılım (n) Oran (%) 

Pazarlama  
E-posta ile Rezervasyon 2 10,0 18 90,0 20 100,0 
Online Rezervasyon 14 70,0 6 30,0 20 100,0 
Online Rezervasyon Ödeme   20 100,0 20 100,0 
E-posta bülteni 1 5,0 19 95,0 20 100,0 
Otel resimleri 13 65,0 7 35,0 20 100,0 
Oda Resimleri 19 95,0 1 5,0 20 100,0 
Hareketli resimler 8 40,0 12 60,0 20 100,0 
Hareketsiz resimler 18 90,0 2 10,0 20 100,0 
Otel Videosu 5 25,0 15 75,0 20 100,0 
Yenilik Duyurusu 5 25,0 15 75,0 20 100,0 
Promosyon Bilgisi 2 10,0 18 90,0 20 100,0 
Online Misafir Defteri 4 20,0 16 80,0 20 100,0 
Eğlence   20 100,0 20 100,0 
360 -Sanal Tur 5 25,0 15 75,0 20 100,0 

 
  

 Tablo 10’da değerlendirilmeye tabi tutulan İç Anadolu Bölgesi otel işletmeleri web 

sitelerinin pazarlama özellikleri incelendiğinde %75,0 oranında online rezervasyon, %54,2 oranında 

otel, %79,2 oranında oda, %58,3 oranında hareketli ve %83,3 oranında hareketsiz resimler, %41,7 

oranında sanal tur bulunduğu söylenebilmektedir. Ancak %83,3 oranında e- posta rezervasyonu, 

%91,7 online rezervasyon ödeme, %75,0 oranında e-posta bülteni, %95,8 oranında otel videosu, 

%70,8 oranında yenilik duyurusu, %83,3 oranında promosyon bilgisi ve %95,8 oranında online 

misafir defteri özelliklerinin bulunmadığı gözlenmektedir. 
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 Tablo 10: İç Anadolu Bölgesi Otel İşletmeleri Web Sitelerinin PazarlamaÖzellikleri 

 
Özellikler 

Var Yok Toplam 
Dağılım (n) Oran (%) Dağılım (n) Oran (%) Dağılım (n) Oran (%) 

Pazarlama  
E-posta ile Rezervasyon 4 16,7 20 83,3 24 100,0 
Online Rezervasyon 18 75,0 6 25,0 24 100,0 
Online Rezervasyon Ödeme 2 8,3 22 91,7 24 100,0 
E-posta bülteni 6 25,0 18 75,0 24 100,0 
Otel resimleri 13 54,2 11 45,8 24 100,0 
Oda Resimleri 19 79,2 5 20,8 24 100,0 
Hareketli resimler 14 58,3 10 41,7 24 100,0 
Hareketsiz resimler 20 83,3 4 16,7 24 100,0 
Otel Videosu 1 4,2 23 95,8 24 100,0 
Yenilik Duyurusu 7 29,2 17 70,8 24 100,0 
Promosyon Bilgisi 4 16,7 20 83,3 24 100,0 
Online Misafir Defteri 1 4,2 23 95,8 24 100,0 
Eğlence   24 100,0 24 100,0 
360 -Sanal Tur 10 41,7 14 58,3 24 100,0 

 
 Tablo 11’de değerlendirmeye tabi tutulan Marmara-Trakyabölgesi otel işletmeleri web 

sitelerinin pazarlama özellikleri incelendiğinde %76,5 oranında online rezervasyon, %70,6 oranında 

otel, %76,5 oranında oda, %52,9 oranında hareketli ve %94,1 oranında hareketsiz resimler,   %   

58,8  oranında   yenilik   duyurusu   ve  %41,2  oranında  promosyon  bilgisininbulunduğu 

söylenebilmektedir. Ancak %94,1 e-posta ile rezervasyon, %82,4 oranında online rezervasyon 

ödeme, %88,2 oranında e-posta bülteni, %88,2 oranında otel videosu, %82,4 oranında online 

misafir defteri ve %76,5 oranında sanal tur özelliği bulunmadığı gözlenmektedir. 

Tablo 11: Marmara-Trakya Bölgesi Otel İşletmeleri Web Sitelerinin Pazarlama 
Özellikleri 

 
 
Özellikler 

Var Yok Toplam 
Dağılım (n) Oran (%) Dağılım (n) Oran (%) Dağılım (n) Oran (%) 

Pazarlama  
E-posta ile Rezervasyon 1 5,9 16 94,1 17 100,0 
Online Rezervasyon 13 76,5 4 23,5 17 100,0 
Online Rezervasyon Ödeme 3 17,6 14 82,4 17 100,0 
E-posta bülteni 2 11,8 15 88,2 17 100,0 
Otel resimleri 12 70,6 5 29,4 17 100,0 
Oda Resimleri 13 76,5 4 23,5 17 100,0 
Hareketli resimler 9 52,9 8 47,1 17 100,0 
Hareketsiz resimler 16 94,1 1 5,9 17 100,0 
Otel Videosu 2 11,8 15 88,2 17 100,0 
Yenilik Duyurusu 10 58,8 7 41,2 17 100,0 
Promosyon Bilgisi 7 41,2 10 58,8 17 100,0 
Online Misafir Defteri 3 17,6 14 82,4 17 100,0 
Eğlence   17 100,0 17 100,0 
360 -Sanal Tur 4 23,5 13 76,5 17 100,0 
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 Tablo 12’de değerlendirilmeye tabi tutulan Kapadokya bölgesi otel işletmeleri web 

sitelerinin pazarlama özellikleri incelendiğinde %88,9 oranında online rezervasyon, %66,7 oranında 

otel resmi, %66,7 oranında oda resmi ve %66,7 oranında hareketsiz resim bulunduğu 

söylenebilmektedir. Ancak %88,9oranında e-posta ile rezervasyon, %77,8 oranında hareketli 

resim%88,9 oranında otel videosu, %66,7 oranında yenilik duyurusu, %88,9 oranında promosyon 

bilgisi, %66,7 oranında online misafir defteri ve %88,9 oranında sanal tur özelliklerinden 

faydalanılmadığı gözlenmektedir. 

Tablo 12: Kapadokya Bölgesi Otel İşletmeleri Web Sitelerinin Pazarlama Özellikleri 
 
 

 
Özellikler 

Var Yok Toplam 
Dağılım (n) Oran (%) Dağılım (n) Oran (%) Dağılım (n) Oran (%) 

Pazarlama  
E-posta ile Rezervasyon 1 11,1 8 88,9 9 100,0 
Online Rezervasyon 8 88,9 1 11,1 9 100,0 
Online Rezervasyon Ödeme 2 22,2 7 77,8 9 100,0 
E-posta bülteni 1 11,1 8 88,9 9 100,0 
Otel resimleri 6 66,7 3 33,3 9 100,0 
Oda Resimleri 6 66,7 3 33,3 9 100,0 
Hareketli resimler 2 22,2 7 77,8 9 100,0 
Hareketsiz resimler 6 66,7 3 33,3 9 100,0 
Otel Videosu 1 11,1 8 88,9 9 100,0 
Yenilik Duyurusu 3 33,3 6 66,7 9 100,0 
Promosyon Bilgisi 1 11,1 8 88,9 9 100,0 
Online Misafir Defteri 3 33,3 6 66,7 9 100,0 
Eğlence   9 100,0 9 100,0 
360 -Sanal Tur 1 11,1 8 88,9 9 100,0 

 
 Tablo 13’de otel işletmelerinin sınıfına göre web sitelerinin özellikleri değerlendirildiğinde 

3,4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri web sayfaları arasında genel olarak farklılıkların bulunmadığı 

gözlenmektedir. En önemli farklılık ise 5 yıldızlı otel işletmelerinin web sayfalarında pazarlama 

faaliyetlerine belirgin bir şekilde önem verdikleri  gözlenmektedir. 

 Tablo 13’de 3 yıldızlı otel işletmeleri web sayfalarında %93,0 oranında kullanışlı menü, 

%81,7 oranında hızlı downloadimkanı, %97,2 oranında sistemin hızlı çalışmadurumu, %95,8 

oranında ana sayfaya kolay ulaşım, %74,6 oranında farklı dil seçeneği, %54,9 oranında söz konusu 

otel işletmelerine ulaşım bilgisi, %62,0 oranında otelin harita gösteriminin bulunduğu tespit 

edilmiştir. Aynı zamanda %70,4 oranında online rezervasyon imkanı, %69,0 oranında otel, %91,5 

oranında oda ve %90,1 oranında hareketsiz resimlerin, %97,2 oranında iletişim bilgisinin 

bulunduğu söylenebilmektedir. 

 Tablo 13’de 4 yıldızlı otel işletmeleri web sayfasında %97,4 oranında kullanışlı menü, 

%71,1 oranında  hızlı download  imkanı,  %93,4  oranında  sistemin  hızlı  çalışması  özelliği, 
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%94,7 oranında ana sayfaya kolay ulaşım imkanı, %80,3 oranında farklı seçeneklerinin bulunması, 

%53,9 oranında ilgili otele ulaşım bilgisi, %59,2 oranında ilgili otelin harita gösterimi, %78,9 

oranında online rezervasyon imkanı bulunmaktadır. Aynı zamanda, %65,8 oranında otel, %82,9 

oranında oda ve %81,6 oranında hareketsiz resimler, %98,7 oranında iletişim bilgisi özelliklerinin 

olduğu söylenebilmektedir. 

 Tablo 13’de 5 yıldızlı otel işletmelerinde %97,9 oranında kullanışlı menü, %83,3 oranında 

hızlı download imkanı, %97,9 oranında siteye kolay ulaşım imkanı, %95,8 oranında sistemin hızlı 

çalışması, %91,7 oranında ana sayfaya kolay ulaşım imkanı, %91,7 oranında farklı dil seçenekleri, 

%70,8 oranında otelin bulunduğu yere ulaşım imkanı, %66,7 oranında otelin haritada gösterimi, 

%93,8 oranında online rezervasyon imkanı bulunmaktadır. Aynı zamanda %85,4  oranında otel,  

%93,8  oranında oda  ve  %95,8  oranında hareketsiz resimler,%52,1 oranında promosyon bilgisi ve 

%95,8 oranında iletişim bilgisi özellikleri olduğu söylenebilmektedir. 

 Tablo 13’de 3,4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri web sayfaları özellikleri birbirleriyle 

kıyaslandığında; kullanışlı bir menüye 4 ve 5 yıldızlı oteller arasında  verilen  önem %0,5 kadar 

düşük olduğu gözlenmektedir. Gelişen teknoloji ve ona ulaşabilme şansı 4 ve 5 yıldızlı oteller için 

eşit olduğu düşünülebildiğinden alt yapıdaki kalitenin birbirine yakın olması tahmin edilebilir. Hızlı 

download özelliği kıyaslandığında 5 yıldızlı otellerinen yüksek seviyedeimkan sağladıkları, ancak 4 

yıldızlı otellerin ise3 yıldızlı otellerden %10,6 oranında geride kaldığı görülmektedir. Sistemin hızlı 

çalışması ve ana sayfaya kolay ulaşım özellikleri ise 3 yıldızlı otellerde, 4 ve 5 yıldızlı otellerde 

olduğundan daha yüksek seviyede bulunmaktadır. Farklı dil seçenekleri, otelin bulunduğu yere 

çeşitli yollardan ulaşım bilgisi ve otelin haritada gösterimi ise 5 yıldızlı otellerin web sayfalarında 

daha fazla yer ayırdıkları tespit edilmiştir. Ayrıca 5 yıldızlı oteller web sayfalarında fiyat bilgisine, 

aktivite takvimine, otelin vizyon/misyon bilgisine, kalite belgelerine (ISO), kullanım koşullarına, 

güvenlik/ gizlilik bilgisine 3 ve 4 yıldızlı otellerden daha fazla önem verdiği görülmektedir. Aynı 

zamanda, üyelik imkanı ve bu durumun kullanıcıya ve otel işletmesine sağladığı kazançlar 

sayesinde 5 yıldızlı otellerin web sayfalarında bu özelliği 3 ve 4 yıldızlı otellere göre daha yüksek 

oranlarda bulundurduğu söylenebilir. 

 Tablo 13’de 3,4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri web sayfalarının pazarlama özellikleri 

birbirleriyle kıyaslandığında; 5 yıldızlı otellerin web sayfalarının pazarlama faaliyetleri için daha 

kullanışlı hale getirildiği gözlenmektedir. Yani 3 ve 4 yıldızlı otellerin web sayfalarında pazarlama 

faaliyetlerini gerçekleştirmek için kullanılan özelliklere 5 yıldızlı otellerde yer verilmediği 

söylenebilmektedir. Ayrıca 4 yıldızlı oteller web sayfalarında otel oda, hareketli  ve hareketsiz 

resim bulundurma oranı 3 ve 5 yıldızlı otellerin web  sayfalarına  göre  daha düşük olduğu 
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gözlenmektedir. 

Tablo 13: Otel İşletmelerinin Sınıfına Göre Web Sitelerinin Özellikleri 
 
 
 

 3Yıldızlı Otel 4Yıldızlı Otel 5Yıldızlı Otel 
n % n % n % 

 Toplam 71   100,0 76    100,0 48   100,0 
Kullanışlı Menü Var 66 93,0 74 97,4 47 97,9 

Yok 4 5,6 2 2,6 1 2,1 
Hızlı Download Var 58 81,7 54 71,1 40 83,3 

Yok 13 18,3 22 28,9 8 16,7 
Siteye Kolay Ulaşım Var 71 100,0 76 100,0 47 97,9 

Yok     1 2,1 
Ekran Kişiselleştirme Var   1 1,3   

Yok 71 100,0 75 98,7 48 100,0 
Ana Sayfanın Ekranı 
Kaplaması 

Var   2 2,6 2 4,2 
Yok 71 100,0 74 97,4 46 95,8 

Sistemin Hızlı Çalışması Var 69 97,2 71 93,4 46 95,8 
Yok 2 2,8 5 6,6 2 4,2 

Ana Sayfaya Kolay Ulaşım Var 68 95,8 72 94,7 44 91,7 
Yok 3 4,2 4 5,3 4 8,3 

Site Haritası Var 2 2,8 6 7,9 8 16,7 
Yok 69 97,2 70 92,1 40 83,3 

Dil Seçeneği Var 53 74,6 61 80,3 44 91,7 
Yok 18 25,4 15 19,7 4 8,3 

Ulaşım Bilgisi Var 39 54,9 41 53,9 34 70,8 
Yok 32 45,1 35 46,1 14 29,2 

Otelin Harita Gösterimi Var 44 62,0 45 59,2 32 66,7 
Yok 27 38,0 31 40,8 16 33,3 

Hava Durumu Bilgisi Var 13 18,3 9 11,8 13 27,1 
Yok 58 81,7 67 88,2 35 72,9 

Döviz Bilgisi Var 3 4,2 4 5,3 1 2,1 
Yok 68 95,8 72 94,7 47 97,9 

Döviz Çevirici Var 4 5,6 1 1,3 5 10,4 
Yok 67 94,4 75 98,7 43 89,6 

Fiyat Bilgisi Var 12 16,9 20 26,3 21 43,8 
Yok 59 83,1 56 73,7 27 56,3 

Farklı Dillerde Fiyat Bilgisi Var 3 4,2 4 5,3 6 12,5 
Yok 68 95,8 72 94,7 42 87,5 

Yerel Bölge Bilgisi Var 31 43,7 37 48,7 23 47,9 
Yok 40 56,3 39 51,3 25 52,1 

Arama Motoru Var 4 5,6 5 6,6 3 6,3 
Yok 67 94,4 71 93,4 45 93,8 

Aktivite Takvimi Var   2 2,6 6 12,5 
Yok 71 100,0 74 97,4 42 87,5 

Güncelleme Takvimi Var 3 4,2   1 2,1 
Yok 68 95,8 76 100,0 47 97,9 

Banner Var   1 1,3   
Yok 71 100,0 75 98,7 48 100,0 

Hareketli Banner Var     1 2,1 
Yok 71 100,0 76 100,0 47 97,9 

Üyelik İmkanı Var 4 5,6 3 3,9 9 18,8 
Yok 67 94,4 73 96,1 39 81,3 

RSS Var 3 4,2 2 2,6 4 8,3 
Yok 68 95,8 74 97,4 44 91,7 
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e-broşür Var 3 4,2 3 3,9 9 18,8 
Yok 68 95,8 73 96,1 39 81,3 

Hakkımızda Var 19 26,8 20 26,3 17 35,4 
Yok 52 73,2 56 73,7 31 64,6 

Vizyon/misyon Var 2 2,8 5 6,6 8 16,7 
Yok 69 97,2 71 93,4 40 83,3 

Kariyer Bilgisi Var   3 3,9 8 16,7 
Yok 71 100,0 73 96,1 40 83,3 

ISO Var   3 3,9 10 20,8 
Yok 71 100,0 73 96,1 38 79,2 

Kullanım Koşulları Var 6 8,5 11 14,5 16 33,3 
Yok 65 91,5 65 85,5 32 66,7 

Güvenlik/ Gizlilik Bilgisi Var 4 5,6 8 10,5 13 27,1 
Yok 67 94,4 68 89,5 35 72,9 

Farklı Ödeme Metotları Var 12 16,9 14 18,4 12 25,0 
Yok 59 83,1 62 81,6 36 75,0 

e-posta ile Rezervasyon Var 4 5,6 6 7,9 10 20,8 
Yok 67 94,4 70 92,1 38 79,2 

Online Rezervasyon Var 50 70,4 60 78,9 45 93,8 
Yok 21 29,6 16 21,1 3 6,3 

Online Rezervasyon Ödeme Var 7 9,9 12 15,8 14 29,2 
Yok 64 90,1 64 84,2 34 70,8 

e-Posta Bülteni Var 3 4,2 9 11,8 15 31,3 
Yok 68 95,8 67 88,2 33 68,8 

Otel Resimleri Var 49 69,0 50 65,8 41 85,4 
Yok 22 31,0 26 34,2 7 14,6 

Oda Resimleri Var 65 91,5 63 82,9 45 93,8 
Yok 6 8,5 13 17,1 3 6,3 

Hareketli Resimler Var 30 42,3 29 38,2 27 56,3 
Yok 41 57,7 47 61,8 21 43,8 

Hareketsiz Resimler Var 64 90,1 62 81,6 46 95,8 
Yok 7 9,9 14 18,4 2 4,2 

Otel Videosu Var 11 15,5 12 15,8 16 33,3 
Yok 60 84,5 64 84,2 32 66,7 

Yenilik Duyurusu Var 21 29,6 25 32,9 28 58,3 
Yok 50 70,4 51 67,1 20 41,7 

Promosyon Bilgisi Var 14 19,7 14 18,4 25 52,1 
Yok 57 80,3 62 81,6 23 47,9 

Online Misafir Defteri Var 7 9,9 11 14,5 16 33,3 
Yok 64 90,1 65 85,5 32 66,7 

Eğlence Var     2 4,2 
Yok 71 100,0 76 100,0 46 95,8 

Sanal Tur Var 12 16,9 18 23,7 19 39,6 
Yok 59 83,1 58 76,3 29 60,4 

Araç Kiralama Linkleri Var 1 1,4   3 6,3 
Yok 70 98,6 76 100,0 45 93,8 

Bağlı Kurum Linkleri Var 10 14,1 15 19,7 10 20,8 
Yok 61 85,9 61 80,3 38 79,2 

Havayolu Linkleri Var 5 7,0 2 2,6 3 6,3 
Yok 66 93,0 74 97,4 45 93,8 

Kültür ve Sanat Linkleri Var 7 9,9 4 5,3 1 2,1 
Yok 64 90,1 72 94,7 47 97,9 

Sosyal Sitelere Bağlı 
Linkleri 

Var 10 14,1 5 6,6 6 12,5 
Yok 61 85,9 71 93,4 42 87,5 

Yiyecek ve İçecek Linkleri Var 1 1,4 1 1,3 1 2,1 
Yok 70 98,6 75 98,7 47 97,9 

İletişim Bilgisi Var 69 97,2 75 98,7 46 95,8 
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Yok 2 2,8 1 1,3 2 4,2 
Yardım Menüsü Var 6 8,5 3 3,9 2 4,2 

Yok 65 91,5 73 96,1 46 95,8 
SSS Var 2 2,8 2 2,6 1 2,1 

Yok 69 97,2 74 97,4 47 97,9 
Geri Bildirim Formu Var 1 1,4 5 6,6 2 4,2 

Yok 70 98,6 71 93,4 46 95,8 
Rezervasyon Hattı Var 5 7,0 10 13,2 12 25,0 

Yok 66 93,0 66 86,8 36 75,0 
Birimlerin E-postaları Var   1 1,3 3 6,3 

Yok 71 100,0 75 98,7 45 93,8 
Online Destek Var     2 4,2 

Yok 71 100,0 76 100,0 46 95,8 
 
 
 Tablo 14’de yapılan ki-kare analizi sonuçlarına göre otel işletmelerinin sınıfı web sayfası 

pazarlama özelliklerine göre 0,05 anlamlılık düzeyinde önemli bir farklılık göstermektedir. Tablo 

14’deki oransal verilere göre, 5 yıldızlı oteller web sayfalarında e-posta ile rezervasyon (%50,0) 

yapılmasını tercih ederken, 4 yıldızlı oteller web sayfalarından online rezervasyon (%38,7) 

yapılmasını tercih etmektedir. 5 yıldızlı oteller web sayfalarından online rezervasyon ödeme 

(%42,4) yapılmasını ve e-posta bülteni (55,6) göndermeyi tercih etmektedir. 4 yıldızlı oteller web 

sayfalarında otel resimlerini (%35,7) bulundurmayı tercih ederken, 3 yıldızlı oteller web 

sayfalarında oda resimleri (%37,7), hareketli resim (%34,9) ve hareketsiz resim (%37,2) 

bulundurmayı tercih etmektedir. 5 yıldızlı oteller web sayfalarında otel videosu (%41,0), yenilik 

duyurusu (%37,8), promosyon bilgisi (%47,2), online misafir defteri (%47,1) ve sanal tur (%38,8) 

bulunmasını daha çok tercih etmektedir. 
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Tablo 14: Otel İşletmeleri Sınıfına Göre Web Sayfalarının Pazarlama Özelliklerine İlişkin Oranların 

Karşılaştırılması 

 3Yıldızlı Otel 4Yıldızlı Otel 5Yıldızlı Otel 
X2 

değeri 
Gözlenen Gözlenen Gözlenen 
n % n % n % 

e-posta ile Rezervasyon Var 67 20,0 6 30,0 10 50,0  
7,943 Yok 4 38,3 70 40,0 38 21,7 

Online Rezervasyon Var 50 32,3 60 38,7 45 29,0  
9,580 Yok 21 52,5 16 40,0 3 7,5 

Online Rezervasyon Ödeme Var 7 21,2 12 36,4 14 42,4  
7,707 Yok 64 36,4 64 39,5 34 21,0 

e-Posta Bülteni Var 3 11,1 9 33,3 15 55,6  
17,953 Yok 68 36,4 67 39,9 33 19,6 

Otel Resimleri Var 49 35,0 50 35,7 41 29,3  
17,953 Yok 22 40,0 26 47,3 7 12,7 

Oda Resimleri Var 65 37,6 63 36,4 45 26,0  
4,358 Yok 6 27,3 13 59,1 3 13,6 

Hareketli Resimler Var 30 34,9 29 33,7 27 31,4  
4,061 Yok 41 37,6 47 43,1 21 19,3 

Hareketsiz Resimler Var 64 37,2 62 36,0 46 26,7  
6,148 Yok 7 30,4 14 60,9 2 8,7 

Otel Videosu Var 11 28,2 12 30,8 16 41,0  
7,077 Yok 60 38,5 64 41,0 32 20,5 

Yenilik Duyurusu Var 21 28,4 51 33,8 28 37,8  
11,408 Yok 50 41,3 25 42,1 20 16,5 

Promosyon Bilgisi Var 14 26,4 14 26,4 25 47,2  
19,984 Yok 57 40,1 62 43,7 23 16,2 

Online Misafir Defteri Var 7 20,6 11 32,4 16 47,1  
11,721 Yok 64 39,8 65 40,4 32 19,9 

Eğlence Var 0 ,0 0 ,0 2 100,0  
6,188 Yok 71 36,8 76 39,4 46 23,8 

Sanal Tur Var 12 24,5 18 36,7 19 38,8  
7,969 Yok 59 40,4 58 39,7 29 19,9 

 
 
 

 SONUÇ 

 Otel işletmelerine ait web sitelerinin daha profesyonel ve amacına uygun hazırlanması 

gerektiği tespit edilmiştir.Özellikle fiyat bilgisine yer verilmeyen otellerde, online  rezervasyon 

ödeme imkanının bulunmadığı gözlenmektedir. Ayrıca online  rezervasyon imkanı sağlanmasına 

rağmen, online rezervasyon ödeme imkanı web sayfası kullanıcılarına sağlanmamaktadır. 

 Bölgeler bazından genel bir değerlendirme yapıldığında, 3 yıldızlı otel işletmelerinin web 

siteleri üzerinden daha fazla pazarlama yapma gayreti içinde oldukları gözlenmektedir. 

 Online misafir defteri tüketiciler için iyi bir referans kaynağıdır vebu özellik Antalya ve 

Kapadokya bölgelerinde konumlanan otel işletmeleri web sitelerinde sıklıkla kullanılırken, en az İç 

Anadolu bölgesinde kullanılmaktadır. 
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 Oda resimleri, hareketli resimler ve hareketsiz resimler en fazla 3 yıldızlı otel işletmelerinin 

web sitelerinde bulunurken, otel resimleri en fazla 4 yıldızlı otel işletmelerinin web sitelerinde 

kullanılmaktadır. Elektronik posta ile rezervasyon, online rezervasyon ve online rezervasyon ödeme 

imkanları en fazla 5 yıldızlı otel işletmeleri web sitelerinde ziyaretçilere sunulmaktadır. 

 Otel işletmesi web sitesinde, görselliği arttırarak müşteri tatminini sağlamak amacıyla otel 

videosu imkanını en fazla sunan bölge İstanbul bölgesi olmaktadır. Ek olarak İstanbul bölgesinde 

konumlananotel işletmeleri,online rezervasyon ödeme imkanını  kullanıcılara sunma hususunda en 

gelişmiş bölgedir. 

 İç Anadolu bölgesinde bulunan otel işletmeleri web siteleri, sanal tur imkanını kullanıcılara 

sunarak, satın alınan ya da alınmak istenen mal/hizmetin tüm özelliklerine görsel olarak ulaşma 

olanağı tanımaktadır. 

 Hareketli resimler en çok Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde, en  az  Kapadokya 

bölgesinde konumlanan otel işletmeleri web siteleri tarafından kullanılmaktadır. Hareketsiz resimler 

en çok İstanbul bölgesinde, en az Kapadokya bölgesinde konumlanan otel işletmeleri web siteleri 

tarafından kullanılmaktadır. Oda resimleri en çok  İstanbul,  Güney Ege, Doğu ve Güney Doğu 

Anadolu bölgelerinde konumlanan otel işletmeleri web sitelerindekullanılırken,otel resimleri en 

fazla Antalya ve Güney Ege  bölgelerinde konumlanan otel işletmeleri web siteleri tarafından 

kullanılmaktadır. 

 Online rezervasyon imkanını en fazla İstanbul bölgesinde konumlanan otel işletmeleri 

tarafından kullanıcılara sunulmaktadır. 

 Elektronik posta ile rezervasyon özelliği en fazla Antalya, İstanbul ve İç Anadolu 

bölgelerinde konumlanan otel işletmeleri web siteleri tarafından kullanılırken,söz konusu özellik en 

az Kuzey Ege ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde konumlanan otel işletmeleri web 

siteleri tarafından kullanılmaktadır. 

 Elektronik posta bülteni en fazla İstanbul ve İç Anadolu bölgelerinde konumlanan otel 

işletmeleri web siteleri tarafından kullanılırken, Doğu ve Güney Doğu bölgelerinde konumlanan 

otel işletmeleri web siteleri bu özelliği kullanmamaktadır. 

 Otel işletmeleri web sitelerinden en çokyenilik ve promosyonduyurularının yapıldığı bölge 

ise İstanbul bölgesidir. Promosyon bilgisi en az Antalya bölgesinde bulunan otel işletmeleri web 

siteleri kullanmaktadır. 

 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin hareketli resimler, hareketsiz resimler ve oda resimlerine 
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web sitelerinde daha fazla yer vermesi işletmenin pazarlama faaliyetleri açısından avantaj 

sağlayabilir. 

 Otel işletmeleri web sitelerinde kurumsal bilgiye daha sık yer verilerek, kullanıcılar üzerinde 

güven oluşturulabilir. Ayrıca web sitelerinin ödeme altyapılarının daha güvenli hale getirilmesi ve 

söz konusu olandurumun kullanıcılara bildirilmesi, kullanıcıların hizmeti güven içinde anında satın 

almasına olanak sağlanabilir. 

 Bu çalışmanitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği ilegeliştirilerek, otel işletmelerine 

ait web sitelerinin hazırlanış aşamaları detaylı bir    şekilde göz önüne konabilir.Ayrıca olarak otel 

işletmelerinin web tabanlı pazarlama çabalarındaişletmeler için site tasarımı yapan profesyonellere 

yol gösterici nitelikte olabilir. 

 Otel işletmeleri web sitelerinin müşteri talebine olan etkisi araştırılabilir. Web tabanlı 

pazarlama yapan otel işletmelerinin müşteri beklentilerinin ne yönde olduğu tespit edilerek, otel 

işletmelerine yüz yüze ya da sosyal ağlar aracılığıyla bilgi verilebilir. Sonucunda ise web tabanlı 

pazarlama yapan otel işletmelerinin doğru bir pazarlama stratejisi takip  ederek,avantajlı konuma 

geçmeleri sağlanabilir. 
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