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YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ SADAKATİ 

OLUŞUM SÜRECİ VE MÜŞTERİ TATMİNİ VE ATALETİN BU 

SÜRECE ETKİSİ 1 

 
Kemal Gürkan KÜÇÜKERGİN2       Selma MEYDAN UYGUR3 

 

ÖZET 

 

Amaç: Bu araştırmada, yiyecek-işletmeleri için müşteri sadakati oluşum sürecinin tespit 

edilmesi ve bu süreçte müşteri tatmini ve ataletin nasıl bir rol oynadığının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu araştırmada müşteri sadakatinin tutumsal ve eylemsel boyutunu birlikte 

dikkate alan Oliver (1997)’ın dört aşamalı sadakat modeli esas alınmıştır. Böylece, müşteri 

sadakatinin sebeplerinin incelenmesi de amaçlanmıştır. 

 

Yöntem: Araştırmanın amacına uygun olarak, İzmir’in Çeşme ilçesinde yer alan iki adet 

restoranda yiyecek-içecek tüketiminde bulunan müşterilerden anket formu yolu ile veri 

toplanmıştır. Araştırma modelinin sınanması için iki aşamalı yaklaşımı esas alarak yapısal 

eşitlik modellemesi kullanılmıştır. 

 

Bulgular ve Sonuçlar: Toplam 377 adet kullanılabilir anket formu elde edilmiştir. Araştırma 

sonucunda Oliver (1997)’ın modelinin doğrulanmasına ek olarak müşteri tatminin bilişsel 

sadakat üzerinde; ataletin ise hem niyetsel hem de eylemsel sadakat üzerinde olumlu yönde 

etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgularla uyumlu olarak restoranlara yönelik çeşitli 

önerilerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Müşteri sadakati, müşteri tatmini, atalet. 

 

Jel Kodu: L83 

 

  

                                                                 
1  Bu çalışma “Müşteri Sadakatinin Oluşum Sürecine Müşteri Tatmini Ve Ataletin Etkisi: Yiyecek-İçecek İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama” 
adlı yüksek lisans tezinden derlenmiştir. 
2 Arş. Gör., Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, E-posta: kemalgurkan@nevsehir.edu.tr 
3 Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, E-posta: smeydan@gazi.edu.tr 
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CUSTOMER LOYALTY FORMATION PROCESS AND THE EFFECT OF 

CUSTOMER SATISFACTION  AND INERTIA TO THIS PROCESS IN FOOD AND 

BEVERAGE COMPANIES 

 

 ABSTRACT 

 

Purpose: In this research, the purpose is to determine customer loyalty formation process and 

the role of inertia and consumer satisfaction for food and beverage companies in this process. 

The research model was based on Oliver’s (1997) four-stage model considering both 

attitudinal and behavioral aspects of customer satisfaction. Thus, it is aimed to examine the 

reasons of customer loyalty. 

 

 Methodology: Data was collected from the customers of two restaurants in Çeşme district, 

İzmir by means of questionnaire. Two-step approach in structural equation modeling (SEM) 

was used to test the proposed model.  

 

Findings and Results: A total of 377 usable questionnaires were obtained. Besides the 

confirmation of Oliver’s (1997) model, the positive effect of customer satisfaction on 

cognitive loyalty; inertia on both conative and action loyalty were determined. Suggestions 

for restaurants were proposed in accordance with research results. 

 

 Keywords: Customer loyalty, customer satisfaction, intertia. 

 

 Jel Code: L83 

 

1. GİRİŞ 

 

 İşletmelerin geleceğini belirleyen temel unsur, karlılıktan daha ziyade müşterilerin ne 

ölçüde tatmin edildiği ve müşteriler açısından işletmenin ne derece vazgeçilmez olduğu ile 

ilgilidir. Buna bağlı olarak modern pazarlama, mevcut müşterileri elde tutmak, yeni müşteriler 

bulmak ve kaybedilen müşterileri de yeniden kazanmak için mutlu müşteriler oluşturmaya 

odaklanmaktadır (Saydan, 2010:106). 

 Bu açıklamalara göre, müşteri tatmini ve müşteri sadakati işletmelerin faaliyetlerini 

devam ettirmelerinde etkili unsurlardır. Bunlara ek olarak Yanamandram ve White (2006: 
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168) tarafından müşterilerin tembel ve pasif olmalarından dolayı tekrarlı satın alma durumları 

olarak açıklanan atalet kavramı işletmeler açısından yalnızca davranışın sonucuna 

odaklanıldığı takdirde olumlu olarak tanımlanabilmektedir. Atalet de müşterilerin sadakatini 

olumlu yönde etkileyen bir unsurdur (Wu, 2011b: 41). 

 Bu araştırma kapsamında, turizm alanında faaliyet gösteren yiyecek-içecek işletmeleri 

için hem müşteri sadakatinin nasıl bir süreç sonucunda ortaya çıktığı hem de bu süreçte 

müşteri tatmini ve ataletin nasıl bir rol oynadığının ortaya konulması için Oliver (1997)’ın 

sadakat modelini temel alarak bir model ortaya konulmuştur. Bu şekilde eylemsel sadakatin 

oluşumunda hem tutumsal unsurların etkisi hem de ataletin etkisi ortaya konulabilecektir. Bu 

noktada, Çeşme’de mevsimsellik ve rekabet unsurlarının restoranları etkileyen bir unsur 

olduğu belirtilebilir. Bu yüzden, müşterilerin kendilerini daha fazla tercih etmelerinde etkili 

olabilecek bir model üzerinden, işletmelere çeşitli önerilerde bulunulacaktır. Sonuç olarak, 

işletmelerin için önem arz eden eylemsel sadakat aşamasına geçişte hangi unsurların etkili 

olduğu görülmüş olacaktır.  

 

2. LİTERATÜRÜN İNCELENMESİ 

2.1. Müşteri Tatmini 

 Müşterilerin satın alma süreçleri, satın alma işleminin ardından sona ermemektedir. 

Müşteriler bunun ardından satın aldıkları mal veya hizmetleri değerlendirir. Bu aşamada 

müşteri tatmini konusu ortaya çıkmaktadır (Gabbott, 2008: 114). 

Oliver (1999: 34) tatmini “tüketicinin ihtiyaç, arzu veya amaçlarını yerine getiren ya 

da bunları aşan tüketimlerinin değerlendirilmesi ve bu işlemin memnun edici olmasıdır” 

biçiminde açıklamıştır. 

 Vavra (1999: 51) ise tatmin kavramını “bir ürün ya da hizmet ile ilgili olarak, satın 

alma eyleminden önceki beklenti çerçevesinde, satın alma eyleminden sonra yaşanan 

deneyimin tatmin edici olması durumu” şeklinde tanımlamıştır. 

 Müşteri tatmininin sağlanması müşteri odaklı bir pazarlama anlayışını 

gerektirmektedir (Altan ve Engin, 2004: 586). Ancak bunu sağlamak için gerekli olan süreç 

karmaşık ve zorludur (Mudie and Cottam,1999: 254). 

 

2.2. Müşteri Sadakati 

 Çatı vd. (2010: 430) rekabetin artması ile beraber işletmelerin yapmaları gereken en 

önemli faaliyetin müşteri sadakatini artırmak olduğunu belirtmiştir. Ayrıca müşteri 
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sadakatinin artırılmasının ise müşteri beklentilerinin doğru belirlenmesi ile 

gerçekleşebileceğini vurgulamıştır. 

 Sadakat bir müşterinin bir markaya veya tedarikçiye yönelik olarak duygusal temelli 

psikolojik bağlılığıdır (Helm ve Höser, 1995: 13). 

 Oliver ise müşteri sadakatini (1997: 392), durumsal etkenleri de vurgulayarak “ tercih 

edilen bir mal veya hizmeti gelecekte devamlı olarak yeniden satın alma ya da yeniden 

müşteri olmaya dair; durumsal etkiler ve pazarlama çabalarının davranış değişikliğine sebep 

olma potansiyeli olsa bile, derinden duyulan bir bağlılık” olarak tanımlamıştır. 

Müşteri sadakatine ilişkin literatürde Dick ve Basu (1994)’nun modeli, Aaker 

(1991)’ın sadakat piramidi, Narayandas (2005)’ın dört tip müşteri yaklaşımları ve Oliver 

(1997)’ın dört aşamalı müşteri sadakati modelleri söz konusudur. Ancak bu araştırma 

kapsamında Oliver (1997)’ın müşteri sadakati modeli kullanıldığından dolayı bu bölümde 

ilgili modele ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.  

 

2.2.1. Oliver (1997)’ın Müşteri Sadakati Modeli 

 Müşteri sadakati; sadakatin davranışsal ve tutumsal yönünün ayrı ayrı vurgulandığı iki 

farklı anlayışla ve bu iki farklı anlayışın birleşimini ifade eden karma yaklaşımla 

açıklanmaktadır (Bowen ve Chen, 2001: 213; Çatı ve Koçoğlu, 2008: 169). Bu araştırma 

kapsamında ise sadakati hem tutumsal hem de davranışsal olarak açıklayan Oliver (1997)’ın 

dört aşamalı sadakat modeli esas alınmıştır. Bu modelde sadakat sırası ile bilişsel, duygusal, 

niyetsel ve eylemsel sadakatten meydana gelmektedir. Her aşama geçildikçe sadakat 

derinleşmektedir (Oliver, 1999: 35, 36). 

 Bu modelde bilişsel, duygusal ve niyetsel sadakat; sadakatin tutumsal boyutunu 

oluşturur (Han vd., 2011: 1009). 

 Bilişsel sadakat aşamasından önce müşterilerin ilgili mal veya hizmete ilişkin bir 

bilgisi yoktur ve buna bağlı olarak herhangi bir tutum geliştirmemiştir (McMullan ve 

Gilmore, 2003: 232). Bu aşamada, bir markanın özelliklerine yönelik sahip olunan bilgi, 

müşteriler tarafından onu alternatiflerine göre daha fazla tercih edilebilir bir noktaya 

getirmektedir (Oliver, 1997: 382; Oliver, 1999: 35; McMullan ve Gilmore, 2003: 232; 

Yurdakul, 2007: 83). McMullan vd. (2003: 232) bilişsel sadakatin bir mal veya hizmete 

ilişkin fayda, maliyet ve kalite algılamalarına bağlı olarak arttığını veya azaldığını öne 

sürmektedir. Güler (2010: 111) bu seviyedeki bağlılığın değer odaklı olduğunu ve yüzeysel 

olduğunu öne sürmüştür. 



 

Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal of Tourism And Research 

 

Cilt / Volume: 2 Yıl / Year: 2013 
Sayı / Number: 1  

 

 

8 
 

  

Duygusal sadakat,  sadakatin ikinci seviyesine karşılık gelmektedir ve bu seviyede 

müşteriler, birikimli tatmine dayalı olarak tutum geliştirmektedir. Duygusal sadakat 

müşterilerin zihninde duygusal ve bilişsel olarak kodlanmaktadır. Bilişsel sadakat düzeyinde 

karşıt görüşlerle kolay bir biçimde sadakat seviyesi azalabilmekteyken, duyguların 

etkilenmesi daha zordur (Oliver, 1997: 393; Oliver, 1999: 35).  

Niyetsel sadakat, davranışsal eğilim olarak da adlandırılmaktadır. Bu aşamada sadakat, 

olumlu duyguların yinelenmesinden etkilenmektedir. Niyetsel sadakat, sadakatin kendi 

tanımında olduğu üzere satın almaya yönelik derin bir bağlılığı içermektedir. Müşterinin 

tekrar satın alması, herhangi bir olumlu eğilimin etkisine benzer şekilde; beklenen, arzu edilen 

ancak gerçekleşmeyen bir durum olarak kalabilmektedir (Oliver, 1997; 393; Oliver, 1999: 

35). Davranışsal eğilimler genel olarak tekrar satın alma eğilimi veya ağızdan ağıza pazarlama 

ile açıklanmaktadır (Assael, 1992: 197; Shiffman ve Kanuk, 2000: 205; Sun ve Qu, 2011: 

212). Han vd.(2011: 1010), müşteri sadakatinin bu seviyesinde bağlılık ve tekrar ziyaret etme 

eğilimi unsurlarını incelemiştir. Ayrıca Han ve Back (2008: 472) bu seviyede bağlılık ve 

tekrar ziyaret eğilimine ek olarak yakın çevreye deneyimlerden bahsetme durumunu da 

eklemiştir. 

Eylemsel sadakat aşaması müşteri sadakatinin oluşum sürecinde son aşamadır (Yi ve 

La, 2004: 354). Bu sadakat düzeyi, durumsal etkenlerin ve davranışların etkilenmesine sebep 

olabilecek rekabetçi çabaların önlenmesine ilişkin etkin bir arzunun oluşumu ile meydana 

gelmektedir. Böylece müşteri, işletmenin ürünlerini tekrar satın almak adına derin bir bağlılık 

gösterecektir ve diğer işletmelerin çabalarını dikkate almayabilecektir (Yurdakul, 2007: 281).

  Sonuç olarak bu modelde genel olarak bilişsel sadakatin en zayıf basamak olduğu ve 

eylemsel sadakatin ise en güçlü basamak olduğu görülmektedir (Oliver, 1999: 395).  

 

2.3. Atalet 

 Dil bilimsel açıdan atalet atıl kökünden gelmektedir. Atıl kapasite ile yaşamı ifade 

etmektedir. Atalet; durağanlık, gaflet, erteleme eğilimleri, mazeret bulma, tembellik, pasiflik, 

umursamazlık, yavaşlık, direnç, yılgınlık gibi unsurlardan oluşan bir haldir (Sekman, 2002: 9, 

14, 93; Sekman, 2010: 35). 

Solomon (2004: 126) ataletin; müşterilerin alternatifleri değerlendirmede yeterli 

güdülenmeye sahip olmadığı durumlarla ilgili olduğunu belirtmiştir. Yazara göre, bu güdü 

eksikliği söz konusu olduğunda kararların alışkanlık temelinde ortaya çıkması söz konusu 

olur. Ortaya çıkan bu durum atalet olarak açıklanmaktadır. 
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Tüm insanlarda olduğu gibi, müşterilerde de çoğunlukla sığınmak istedikleri bir 

rahatlık alanı söz konusudur. Üşenmek, rahatı ve kolayını seçmek genel olarak görülen bir 

eğilimdir (Kaya, 2010: 177). 

Atalet düzeyi yüksek olan müşteriler geçmişteki satın alma eylemlerinin gelecekteki 

satın alma eylemleri için en iyi açıklayıcı olduğunu düşünmektedir. Böyle müşteriler markaya 

karşı ciddi anlamda olumlu bir tutum göstermeseler de aynı markayı satın almaya devam eder. 

Amaçları yanlış bir seçimden kaynaklanabilecek riskleri azaltmaktır (Bozzo, 2002: 2–4). 

Atalet temelinde sadık olan müşterilerin tekrarlı satın alma davranışları duygusal bir 

bağlılık ile ilgili değildir. Bu durumda satın alma davranışları, daha ziyade alışkanlık temelli 

bir bağlılık ile ilgilidir. Bu yüzden işletme ile müşteri arasındaki ilişki güçlü değildir ve 

rakiplerin daha iyi teklifler sunması durumunda bu ilişki sona erebilir (Gounaris ve 

Stathakopoluos, 2004: 286). 

Oliver (1999: 36) eylemsel sadakate, engellerin aşılmasına yönelik bir arzunun etki 

ettiğini belirtmiştir. Yazara göre, eğer bu durum tekrarlanırsa eylemsel atalet ortaya 

çıkmaktadır. Bu şekilde müşterilerin satın alma sıklıkları artmaktadır. Wu (2011b: 33, 43) bu 

görüşten yola çıkarak, eylemsel ataletin etkin olması durumunda; müşteriler için alışkanlıktan 

kaynaklanan ve rutin bir biçimde gerçekleşen bir satın alma eyleminin ortaya çıktığını 

belirtmiştir. Ancak, bağlılığın olmadığı durumda, atalet temelindeki sadakat istikrarlı değildir 

ve sahte sadakat düzeyinde bir sadakat görülür. Eylemsel sadakat düzeyindeki atalet ise güçlü 

bir bağlılık ile şekillenmektedir. 

Buna göre Oliver (1997)’ın modelindeki eylemsel sadakat kavramı, sahte bir sadakat 

kavramını işaret etmemektedir (bkz: Dick ve Basu, 1994). Sadakatin oluşumunda atalet etkili 

bir unsurdur. Ancak gerçek sadakatin ortaya çıkmasında tutumlar daha belirgin rol 

oynamaktadır. Ataletin temelinde ortaya çıkmış olan sadakat, derin bir sadakate 

dönüşemeyebilir. 

 
2.4. Müşteri Tatmini, Müşteri Sadakati ve Atalet 

 Müşteri tatmini genel olarak müşterilerin restoranları tekrar ziyaretlerinin 

öngörülmesinde kullanılmaktadır (Kim vd., 2009a: 10). Han vd. (2011: 1013) otel 

müşterilerine yönelik müşteri sadakati ve ataletin bu sürece etkisine yönelik yaptıkları 

araştırmada Oliver (1997)’ın sadakat modelini esas almıştır ve yapısal eşitlik modelini 

kullanmıştır. Müşteri tatmini ve bağlılık ilişkisi, müşteri tatmini ve tekrar ziyaret etme eğilimi 

ve son olarak da tekrar ziyaret etme eğilimi ile eylemsel sadakat arasındaki ilişki, düşük atalet 

düzeyinde olan kişilerde anlamlı bir biçimde daha güçlü olarak gözlenmiştir. 
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 Otel işletmelerine yönelik olarak, Back ve Parks (2003: 429) yaptıkları araştırmada 

Oliver (1997)’ın sadakat modelini temel alarak yapısal eşitlik modelini kullanmıştır. Dışsal 

değişken olarak müşteri tatmini bilişsel sadakat üzerinde doğrudan bir etkiye sahipken, 

eylemsel sadakat üzerinde doğrudan bir etkiye sahip değildir. Buna karşın müşteri tatmininin 

eylemsel sadakat üzerinde dolaylı bir etkisi söz konusu olmuştur. Ayrıca bilişsel sadakat 

duygusal sadakati, duygusal sadakat niyetsel sadakati ve niyetsel sadakat de eylemsel sadakati 

doğrudan etkilemiştir. 

 Yüksel vd. (2010: 281) destinasyon boyutunda Didim üzerinden yürüttükleri 

araştırmada, tatminin duygusal ve niyetsel sadakati olumlu yönde etkilemesine karşın, bilişsel 

sadakat üzerinde anlamlı bir etkisi gözlenmemiştir. 

 Harris ve Goode (2004: 147) ise dört sadakat türünü tek faktör altında topladıkları 

çalışmalarında, müşteri tatminin bir internet sitesi kapsamında sadakati olumlu yönde 

etkilediğini tespit etmiştir. Ancak bahsi geçen çalışma iki adet internet sitesi üzerinden 

yürütülmüştür ve bahsedilen ilişki diğer site kapsamında anlamlı değildir. 

 Han vd. (2011: 1013), Han ve Hyun (2012: 50) ve Kim ve Moon (2009: 15) bilişsel 

sadakati oluşturan unsurlar olarak kalitenin ve değer algılamalarının müşterilerin duygularına 

olumlu yönde etki ettiğini tespit etmiştir. Bunlara ek olarak Han ve Hyun (2012: 50), 

çalışmasında duygusal sadakatin niyetsel sadakati, niyetsel sadakatin de eylemsel sadakati 

olumlu yönde etkilediğini tespit etmiştir. 

  Evanschitzky ve Wunderlich (2006: 338); bilişsel sadakatin duygusal sadakati, 

duygusal sadakatin niyetsel sadakati ve niyetsel sadakatin de eylemsel sadakati olumlu yönde 

etkilediğini tespit etmiştir. Ancak bu çalışmada müşteri tatmini, duygusal  sadakatin içerisinde 

değerlendirilmiştir. 

 Kim ve Moon (2009: 151) duyguların tekrar ziyaret eğilimini olumlu olarak 

etkilediğini ortaya koymuştur. Ancak bu çalışmada, doğrudan Oliver(1997)’ın modelinin esas 

alınmadığı belirtilmelidir. Yazarlar fiziki çevrenin bilişsel ve duygusal tepkileri üzerindeki 

etkisini incelenmiştir. 

Wu (2011a: 315) telekomünikasyon sektörü özelindeki araştırmasında ataletin müşteri 

sadakatini olumlu yönde etkilediğini tespit etmiştir. Ancak yazar bu çalışmasında sadakati 

bilişsel, niyetsel ve eylemsel unsurların karması biçiminde ölçmüştür. Wu (2011b: 41) bir 

diğer araştırmasında da ataletin müşteri sadakatini olumlu yönde etkilediğini tespit etmiştir. 

Aynı araştırmada, ataletin ve alternatif çekiciliklerin etkisi beraber dikkate alındığı takdirde, 

sadakat üzerindeki bu etkinin olumsuz olduğu görülmektedir. Bir diğer ifadeyle ataletin etkisi 

bu durumda azalmaktadır. Atalet ve ilişkinin uzunluğu ile atalet ve bağlılığın etkisi beraber 
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Tatmin Bilişsel Sadakat 

Duygusal Sadakat 

Niyetsel Sadakat 

Eylemsel Sadakat 

Atalet 

dikkate alındığında, sadakat üzerindeki bu etkiler olumlu yöndedir. Ataletin, bağlılığın ve 

alternatiflerin etkisi etkileşim halinde dikkate alındığı takdirde, sadakat üzerindeki bu etkinin 

olumlu yönde olduğu görülmektedir. 

3. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Müşteri tatmini, müşteri sadakati ve ataletin ilişkilerine yönelik yukarıda bahsi geçen 

çalışmalara ek olarak, araştırmaya ilişkin hipotezlerin geliştirilmesinde Forgas-Coll vd. 

(2012), Kim vd. (2009b) ve Han ve Hyun (2012)’nin çalışmalarından da faydalanılmıştır. 

Sonuç olarak Şekil-1’de yer alan araştırma modeli ve hipotezler ortaya konulmuştur. 

 

 

 Şekil-1 Araştırma Modeli 

 H1:Müşteri tatmininin bilişsel sadakat üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

 H2: Müşteri tatmininin duygusal sadakat üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

 H3: Müşteri tatmininin niyetsel sadakat üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

 H4: Müşteri tatmininin eylemsel sadakat üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

 H5: Bilişsel sadakatin duygusal sadakat üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

 H6: Duygusal sadakatin niyetsel sadakat üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

 H7: Niyetsel sadakatin eylemsel sadakat üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

 H8: Ataletin niyetsel sadakat üzerinde olumlu bir etkisi vardır 

 H9: Ataletin eylemsel sadakat üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

 

4. Araştırmanın Yöntemi  

4.1. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmada Çeşme ilçesindeki 1.sınıf restoranların müşterileri evren olarak kabul 

edilmiştir. Ancak; evrenin büyüklüğü bilinmemektedir. Bu yüzden iki adet 1.sınıf restoranda 
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yiyecek-içecek tüketiminde bulunan kişilerle anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. 2 adet 

restoranın yönetimi, ilgili çalışmaya katılmak için gönüllü olmuştur. Örnekleme yöntemi 

olarak “kolayda örnekleme yöntemi” kullanılmıştır. 

4.2. Verilerin Toplanması 

Bu araştırma kapsamında birincil verilerin toplanması için restoran müşterilerine 

yönelik olarak bir anket formu derlenmiştir. Anket formundaki ifadeler Back ve Parks (2003), 

Cronin vd .(2000), Han vd.(2011), Yang ve Peterson (2004), Han ve Ryu (2009) ve Ladhari 

vd. (2008)’nin çalışmalarından uyarlanmıştır. Anket formunun ilk bölümünde müşterilerin 

demografik özelliklerinin yanı sıra, müşterilere ilgili restoranlara ziyaret sayılarına ilişkin 

sorular yöneltilmiştir. İkinci bölümde ise araştırma konusuna ilişkin ifadeler yer almaktadır. 

İfadelerde beşli Likert ölçeği kullanılmıştır. Müşteri tatmininin üç, bilişsel sadakatin beş, 

duygusal sadakatin üç, niyetsel sadakatin dört, eylemsel sadakatin iki ve son olarak ataletin 

dört ifade ile ölçülmesi amaçlanmıştır. 

Anketler 2011 yılının Ağustos ayında iki adet restoranda yiyecek-içecek tüketiminde 

bulunan müşterilere uygulanmıştır. Toplam olarak 450 anket dağıtılmasına karşın, 410 adet 

anket elde edilmiştir. Ancak eksik cevaplamalardan dolayı bir kısım anket elenmiştir. Sonuç 

olarak 377 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Çalışmanın iki adet restoranla ile 

sınırlandırılmış olması, sonuçların genelleştirilmesi noktasında önemli bir kısıt 

oluşturmaktadır. 

4.3. Verilerin Analizi 

Önceden belirlenen ilişki örüntülerinin veriler tarafından doğrulanıp 

doğrulanmadığının (Şimşek, 2007:1) tespit edilmesi için bu araştırmada yapısal eşitlik 

modellemesi(YEM) kullanılmıştır. Bu analiz için Lisrel 8.80 kullanılmıştır. Araştırma 

kapsamında müşteri tatmini, atalet, bilişsel sadakat, duygusal sadakat, niyetsel sadakat ve 

eylemsel sadakat örtük değişkenlerdir. Bunların belirleyicileri ise gözlenen değişkenlerdir.  

En yüksek olabilirlik kestirim yöntemi(maximum likelihood) YEM’de kullanılan 

temel kestirim metodudur (Şimşek, 2007: 55). Ancak bu yöntemin kullanılması için normal 

dağılımın söz konusu olması gerekir (Kline, 2011: 154, 155). Buna göre, çarpıklık ve basıklık 

katsayılarının ±2 değerini aşmaması gerekir (Kunan, 1998: 313). Bu araştırmada gözlenen 

değişkenlerin basıklık ve çarpıklık değerleri belirtilen sınır dâhilindedir. Standart yol 

katsayılarını yorumlamak için Kline (2011: 185)’ın belirttiği şekilde 0.10’un altındaki etkileri 
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küçük etkiler, 0.30 civarındaki etkiler orta düzeyde etkileri ve 0.50 üzerindeki etkiler ise 

yüksek düzeydeki etkiler olarak yorumlanmıştır. 

5. Bulgular 

5.1. Araştırmaya Katılan Müşterilere Yönelik Demografik Veriler 

 Bu aşamada ilk olarak çalışmaya katılan müşterilerin demografik özelliklerine yönelik 

bulgular verilmiştir.  Bu bulgular Tablo-1’de yer almaktadır. 

 

Tablo-1 Araştırmaya Katılan Müşterilerin Demografik Özellikleri 

  f %   f % 

Cinsiyet 

Erkek 186 49,34 

Eğitim 

İlköğretim 13 3,45 

Kadın 185 49,07 Lise 130 34,48 

Cevapsız 6 1,59 Üniversite 175 46,42 

Toplam 377 100,00 Lisansüstü 56 14,85 

Yaş 

18 altı 9 2,39 Cevapsız 3 0,80 

18-25 43 11,41 Toplam 377 100,00 

26-33 114 30,24 

Gelir 

0-999 35 9,28 

34-41 88 23,34 1000-2000 128 33,95 

42-49 66 17,51 2001-3000 118 31,30 

50-57 29 7,69 3001-4000 71 18,83 

58 ve üstü 24 6,37 4001 ve üstü 23 6,10 

Cevapsız 4 1,06 Cevapsız 2 0,53 

Toplam 377 100,00 Toplam 377 100,00 

 

   

Restorana 
Geliş Sayısı 

1 52 13,79 

   2 113 29,97 

   3 104 27,59 

   4 56 14,85 

   5 ve üzeri 52 13,79 

    Toplam 377 100,00 

 

Tablo-1’de görüldüğü üzere müşterilerin dağılımında, erkeklerin ve kadınların sayıları 

birbirine çok yakındır(%49,34–49,07). Yaş dağılımı incelendiğinde ise ağırlığın 26-

33(%30,24)yaş grubunda olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan müşterilerin eğitim 

durumları incelendiğinde %80,9’unun üniversite veya lise mezunu olduğu görülmektedir. 

Gelir düzeyleri incelendiği takdirde çoğunluğun 1000–2000 TL düzeyinde gelir 

sahibi(%33,95) olmalarının yanı sıra bu grubun ardından 2001–3000 TL(%31,30) düzeyinde 

gelir sahibi kişiler gelmektedir. Müşterilerin %29,97’si 2 kez ilgili restoranlara gelmiştir. 

Ayrıca müşterilerin %27,59’u ise 3 kez bu restoranları ziyaret etmiştir. 2 ve üzeri kez gelenler 
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ise müşterilerin % 86,21’isine denk gelmektedir. Görüldüğü üzere müşterilerin önemli bir 

kısmı restoranları sıklıkla ziyaret etmektedir. 

 

5.2. Ölçüm Modeli 

Bu araştırma kapsamında, yapısal eşitlik modellemesi için Anderson ve Gerbing (1988: 

422)’in tavsiye ettiği üzere iki aşamalı yaklaşım kullanılmıştır. Bu yüzden ilk olarak 

doğrulayıcı faktör analizi (DFA) işlemi gerçekleştirilmiştir. Ancak ölçüm modeline ek olarak 

bazı güvenirlik katsayılarının da sunulması gereklidir. Bunlar açıklanan varyans ve yapı 

güvenirliğidir (Şimşek, 2007: 18). Bu değerlerden açıklanan varyans niyetsel sadakat boyutu 

için Fornell ve Locker (1981: 46)’ın belirttiği 0.50 sınırının altındadır. Bu yüzden niyetsel 

sadakatin ilk ifadesi(ns1) en düşük faktör yüküne sahip olmasından dolayı modelden 

çıkarılmıştır. Buna ek olarak bs5 ve atl4 de düşük faktör yüküne ve yüksek hata varyansına 

sahip olduğundan dolayı modelden çıkarılmıştır. Buna göre tekrarlanan DFA işleminin 

sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo- 2 Ölçüm Modeli 

Boyutlar İfadeler Faktör 
Yükleri t Değerleri 

Müşteri 
Tatmini 

Bu restoranı seçtiğimden dolayı mutluyum. 0.86 20.07 
Bu restoranı seçmekle doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. 0.92 22.25 
Genel olarak, bu restoranın yiyecek ve içecek hizmetinden tatmin oldum. 0.80 18.24 

Bilişsel 
Sadakat 

Bu restoran diğer restoranlarla ile kıyaslandığında bana yüksek düzeyde 
bir hizmet kalitesi sunmaktadır. 0.74 16.07 

Hiçbir restoran bu restorandan daha iyi bir biçimde hizmet sunamaz. 0.78 17.31 
Bu restoranın kendi kategorisindeki restoranlardan daha fazla fayda 
sunduğunu düşünmekteyim. 0.84 19.35 

Bu restorandan aldığım hizmet, ödediğim fiyatın karşılığıdır. 0.77 17.00 

Duygusal 
Sadakat 

Bu restoranda yemeyi ve içmeyi seviyorum. 0.70 13.90 
Bu restoranda vakit geçirdiğim zaman kendimi iyi hissediyorum. 0.75 15.20 
Bu restoranı diğer restoranlardan daha fazla beğeniyorum. 0.72 14.53 

Niyetsel 
Sadakat 

Bu restoranda vakit geçirmeyi sürdürme eğilimindeyim. 0.68 13.55 
Bu restoranı ilk tercihim olarak görmekteyim. 0.75 15.38 
Bu restoranı yakın çevreme tavsiye edeceğim. 0.76 15.49 

Eylemsel 
Sadakat 

Bu civarda yeme içme ihtiyacım olduğunda en çok bu restoranı tercih 
ederim. 0.80 15.34 

Son 12 ayda diğer restoranlara göre bu civarda en çok bu restorana 
geldim. 0.79 15.22 

Atalet 

Bu restoranı değiştirip başka bir restoranı seçmek zahmetli olurdu. 0.77 16.10 
Restoranları birbiri ile kıyaslamayı zor buluyorum. 0.83 17.68 
Benim için restoran tercihimi değiştirmenin zaman ve çaba açısından 
maliyeti yüksektir. 0.70 14.27 

Not:  χ2 / df(286,20 / 120)=2,38 RMSEA=0.061 SRMR=0.045 NFI=0.96 NNFI=0.97 CFI=0.97 GFI=0.92 ve AGFI=0.89  

 

Tablo 2’de ölçüm modeline ilişkin uyum değerleri incelendiğinde  χ2 / df(286,20 / 

120) 2.38, RMSEA(0.061), SRMR(0.045), NFI(0.96), NNFI(0.97), CFI(0.97), GFI(0.92) ve 
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AGFI(0,89) değerlerinin kabul edilebilir bir uyumu ifade ettiği görülmektedir( ayrıntılı bilgi 

için bkz; Engel ve diğerleri, 2003: 52). Tablo- 2’de standartlaştırılmış faktör yüklerine 

bakıldığında t değerlerinin 2,56’nın üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durum, bu değerlerin 

%1 düzeyinde anlamlı olduğunu ifade etmektedir. Bu değerler gözlenen değişkenlerin, örtük 

değişkenlerini iyi bir biçimde açıkladığını göstermektedir(Çokluk vd., 2010: 304).  

Tablo–3 Örtük Değişkenler Arası Korelasyon Katsayıları, Yapı Geçerliği ve Açıklanan 
Varyanslar 

 Tatmin Bilişsel S. Duygusal S. Niyetsel S. Eylemsel S. Atalet 
Tatmin 0.89(0.74)      
Bilişsel S. 0.60(0.36) 0.86(0.61)     
Duygusal S. 0.38(0.15) 0.68(0.47) 0.76(0.52)    
Niyetsel S. 0.26(0.06) 0.53(0.28) 0.64(0.40) 0.77(0.53)   
Eylemsel S. 0.28(0.08) 0.45(0.20) 0.46(0.21) 0.55(0.30) 0.77(0.63)  
Atalet 0.23(0.05) 0.31(0.09) 0.35(0.12) 0.46(0.21) 0.53(0.28) 0.81(0.59) 

Not: Koyu değerler yapı güvenirliğini, koyu değerlerin yanında yer alan parantez içindeki değerler açıklanan varyansı ve parantez içinde yer 

alan diğer değerler korelasyon katsayılarının karesini göstermektedir. 

 

Tablo-3 incelendiğinde görüldüğü üzere yapı güvenirliği Bagozzi ve Yi (1988: 80)’nin 

belirttiği 0.60 sınırının, açıklanan varyans değeri ise Fornell ve Locker (1981: 46)’ın belirttiği 

0.50’nin üzerindedir. Ayrıca açıklanan varyans değerlerinin iki faktör arasındaki korelasyon 

değerinin karesinden büyük olması durumunda ayırt edici geçerlilik de sağlanmaktadır 

(Fornell ve Locker,1981: 46).  Buna göre ölçüm modelinde ayırt edici geçerliliğin sağlandığı 

görülmektedir. Son olarak yakınsak geçerliliğin sağlanması için ortak bir faktör altında ölçüm 

yapmak için belirlenen göstergelerin yüksek yüklere sahip olması gerektiği dikkate 

alındığında (Çokluk vd., 2010: 277), Tablo-2 incelendiğinde bu geçerliliğin sağlandığı 

görülmektedir.  

 

5.3. Yapısal Eşitlik Modeli 

Bu aşamada Şekil-1’de yer alan model test edilmiştir. Buna göre müşteri tatmininden 

duygusal, niyetsel ve eylemsel sadakate yönelik belirlenen doğrudan etkiler anlamlı olarak 

gözlenmemiştir (p> 0.05). H2, H3, H4 buna bağlı olarak reddedilmiştir. Bu yüzden bu ilişkiler 

modelden çıkarılmıştır ve model tekrar tahminlenmiştir. Bu bulgu Back ve Parks (2003) ile 

paraleldir. Modelin bu son hali Şekil 2’de sunulmuştur. 
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Şekil 2. Yapısal Modele İlişkin Standart Yol Katsayıları ve t değerleri 
Not:  χ2 / df(318.37 / 140)=2.27 RMSEA=0.058 SRMR=0.075 NFI=0.96 NNFI=0.97 CFI=0.97 GFI=0.91 AGFI=0.89  

 

Öncelikle modele ilişkin uyum değerlerine bakıldığında (Şekil 2.’ye ilişkin not), bu 

modelin kabul edilebilir bir uyumu gösterdiği görülmektedir. 

Model incelendiğinde müşteri tatmininin bilişsel sadakat üzerinde olumlu ve yüksek 

düzeyde (β=0.60) bir etkisi olduğu görülmektedir. Buna göre H1 kabul edilmiştir (p<0,01). 

Bilişsel sadakat de duygusal sadakati olumlu yönde etkilemiştir (β =0.69). Modeldeki en 

güçlü ilişki bu iki değişken arasındadır. Aynı zamanda bilişsel sadakatin duygusal sadakate 

olan etkisi yüksek düzeydedir. Buna göre H5 kabul edilmiştir (p<0.01). Duygusal sadakat, 

niyetsel sadakati etkilemektedir (β = 0.61) ve duygusal sadakatin etkisi yüksek düzeyde ve 

anlamlıdır. Sonuç olarak H6 kabul edilmiştir (p<0.01). Müşterilerin niyetsel sadakati, 

eylemsel sadakat üzerinde olumlu ve orta düzeyde bir etkide bulunmuştur (β=0.44). Bu 

ilişkiye göre H7 de kabul edilmiştir (p<0.01). Ataletin niyetsel sadakat üzerindeki etkisi 

(β=0.29) orta düzeydedir ve anlamlıdır (p<0.01). Böylece, H8 kabul edilmiştir. Ataletin 

eylemsel sadakat üzerinde olan etkisi de (β =0.32) orta düzeydedir ve anlamlıdır. Bu yüzden 

H9 kabul edilmiştir. Müşteri tatmininin yalnızca bilişsel sadakati doğrudan etkilediği 

görülmüştür. Bu yüzden müşteri tatmininin diğer sadakat türleri üzerindeki etkisi dolaylıdır.  

Görüldüğü üzere bulgular Oliver (1997)’ın teorisini destekler şekildedir. Tutumsal 

sadakati oluşturan unsurların dikkate alınması, eylemsel sadakatin açıklanmasında önem 

teşkil etmektedir. Ayrıca ataletin, müşterilerin niyetsel ve eylemsel sadakatlerine olan etkisi 

anlamlıdır. Ancak niyetsel sadakatin eylemsel sadakat üzerindeki etkisi daha güçlüdür.  
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6. Sonuç ve Öneriler 

6.1 Sonuç 

Bu çalışma, restoranlara yönelik olarak müşteri sadakatinin oluşum sürecinin 

açıklanması ve bu süreçte müşteri tatmininin ve ataletin nasıl bir rol oynadığının tespit 

edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın önemi ile ilgili olarak, müşterilerin 

uzun dönemli elde tutulmasının işletmelere olan faydası esas alınmaktadır. Bu araştırmanın 

literatüre katkısı; restoranlar bağlamında müşteri sadakatinin oluşum sürecinin anlaşılmasıyla 

ilgilidir. Müşteri tatmini ve atalet gibi müşteri sadakati ile ilişkili ve bazı tanımlamalarda iç 

içe geçmiş kavramların müşteri sadakatinden farkının  ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Böylece bu süreçte müşteri tatminin ve ataletin rolleri belirgin bir biçimde ortaya 

konulmuştur. Bu çalışmanın uygulama alanına katkısı ise, restoran işletmecilerinin müşteri 

sadakatinin oluşturulması ve arttırılması amacıyla ne gibi önlemler almaları gerektiğine ilişkin 

önerilerin geliştirilmesi ile sağlanmıştır. 

Araştırmaya Çeşme’de faaliyet gösteren iki adet restorana gelen 410 müşterinin 

katılmasına karşın, 377 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeğin 

güvenirlik ve geçerliliğin sağlanması için öncelikle doğrulayıcı faktör analizi 

gerçekleştirilmiştir. Sonuçlara göre gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından, geçerlilik ve 

güvenirlik ile ilgili kanıtlar sunulmuştur. Bu işlemin ardından araştırma modeli kapsamında 

belirlenmiş olan model test edilmiştir. Bu amaçla yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. 

Sonuç olarak modelin uyum değerleri istenilen sınırlar dâhilinde yer almıştır. 

 Yapısal eşitlik modelinin sonuçlarına bakıldığında, müşteri tatmininin; duygusal 

sadakat, niyetsel sadakat ve eylemsel sadakat üzerindeki doğrudan etkileri anlamlı değildi. 

Bunun aksine Yüksel vd. (2010: 281), müşteri tatmininin bilişsel sadakat dışında; duygusal ve 

niyetsel sadakat üzerinde anlamlı etkisinin olduğunu tespit etmiştir. Back ve Park (2003: 428) 

bulguları ise bu sonuç ile uyumludur. Han vd. (2011: 1013)’in çalışmasında ise müşteri 

tatminin, eylemsel sadakat üzerindeki etkisi dolaylıdır. Harris ve Goode (2004: 147)’nin 

çalışması dikkate alındığında ise bulgular bir grup için uyumludur ancak diğer grup için 

uyumsuzdur. 

 Müşteri tatmininin bilişsel sadakat üzerindeki etkisi incelendiğinde bu etkinin anlamlı 

olduğu görülmüştür. Bu bulgu Back ve Parks (2003: 428)’ın çalışmaları ile paralel bir sonucu 

göstermektedir. Bir diğer ifadeyle müşterilerin tatmin olması onların bilişsel sadakat 

düzeylerine olumlu yönde bir etkide bulunmaktadır.  
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 Aynı şekilde, bilişsel sadakat müşterilerin duygusal sadakatlerini olumlu yönde 

etkilemektedir. Bu bulgu, Back ve Parks (2003: 428), Evanschitzky ve Wunderlich (2006: 

338), Yüksel vd. (2010: 281) ile paraleldir. Ayrıca Han vd., (2011 1013), Han ve Hyun (2012: 

50) ve Kim ve Moon (2009: 15)’nun çalışmalarındaki bulgular da bu durum ile paraleldir.  

Ancak bu çalışmalardan Han vd. (2011) ve Evanschitzky ve Wunderlich (2006)’nin 

çalışmalarında müşteri tatmininin farklı değerlendirildiği göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Duygusal sadakat de müşterilerin davranışsal eğilimlerini temsil eden niyetsel sadakat 

boyutunu olumlu yönde etkilemektedir. Bu sonuca göre müşterilerde olumlu duygular 

oluşturuldukça, onların işletmeye yönelik bağlılıkları bundan olumlu olarak etkilenmektedir. 

Bu bulgu Kim ve Moon (2009: 151) ile paraleldir. Ancak bu çalışmada, doğrudan Oliver 

(1997)’ın modelinin esas alınmadığı belirtilmelidir. Ayrıca bu sonuç Back ve Parks (2003: 

428) ve Han ve Hyun (2012: 50)’un çalışması ile paralellik göstermektedir. Bir sonraki ilişki 

incelendiğinde, niyetsel sadakatin, eylemsel sadakat üzerinde olumlu bir etkide bulunduğu 

tespit edilmiştir. Müşterilerin bağlılıklarını da kapsayan bir kavram olarak niyetsel sadakat, 

müşterilerin aynı işletmeden satın alma sıklıklarına olumlu yönde bir etkide bulunmaktadır. 

Bu ilişki ve Evanschitzky ve Wunderlich (2006: 338) ve Han ve Hyun (2012: 50)’un 

çalışmalarında da aynı şekilde tespit edilmiştir. 

 Ataletin niyetsel sadakatin üzerinde olumlu yönde bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Ancak duygusal sadakatin niyetsel sadakat üzerindeki doğrudan etkisi, ataletin etkisine göre 

daha güçlüdür. Ataletin, eylemsel sadakat üzerindeki orta düzeyde etkisi olduğu 

görülmektedir. Bu etki, niyetsel sadakatin eylemsel sadakat üzerindeki doğrudan etkisinden 

daha zayıftır. Bulgular, Wu (2011a: 317) ve Wu (2011b: 41)  ile paraleldir.   

 Genel olarak Oliver (1997)’ın müşteri sadakatine ilişkin teorisi bu çalışma kapsamında 

desteklenmiştir. Ancak bu ilişkiler sadece müşteri tatmini ve hizmet kalitesinin etkisinin 

sınırları dâhilinde değildir. Sadakatin tutumsal öğelerinin bütünlük içinde dikkate alınması 

yoluyla, müşterilerin eylemsel sadakatlerinin arttırabileceği görülmektedir. Ayrıca eylemsel 

sadakat oluşumunda, niyetsel sadakate nazaran daha az olmasına karşın ataletin de etkili 

olduğu görülmektedir. 

6.2. Öneriler 

Elde edilen bulgular ışığında yiyecek içecek işletmelerine yönelik aşağıda yer alan önerilerde 

bulunulmuştur: 
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Müşterilerin tutumsal ve eylemsel sadakat düzeylerinin arttırılması için müşteri tatminin etkisi 

görüldüğünden, restoranların müşteri tatminine önem vermeleri gerekmektedir. Bu yüzden 

müşterilerin tatmin düzeyleri takip edilmelidir. 

• Müşterilerin tatmin düzeylerinin istenilen şekilde olması için öncelikle müşterilerin 

isteklerinin doğru bir biçimde anlaşılması gereklidir. Ayrıca restoranlar müşterilerin 

üzerinde gereğinden büyük beklentiler oluşturmamalıdır. Oluşturulan beklenti ile denk 

bir performansın sergilenmesi esastır. Bu yüzden servis sürecinin etkin bir biçimde 

denetlenmesi gereklidir 

• Bilişsel sadakat düzeyi, sadakatin ilk aşaması olarak önem taşımaktadır. Bu sadakat 

düzeyinde güçlendikçe, diğer sadakat türlerinin de bundan olumlu yönde etkilenmesi 

beklenmektedir. Buna göre, bilişsel sadakati oluşturan unsurlar olarak müşterilerin 

kalite ve değer algılamaları yüksek düzeyde tutulmalıdır. Müşterilerin ödediklerine 

karşı aldıkları hizmete ilişkin algılamaları makul olduğu takdirde, onların işletmeye 

yönelik olan duygularının bundan olumlu olarak etkilendiği dikkate alınmalıdır. 

Müşteriler ancak katlandıkları maliyet karşılığında uygun bir değer elde ederlerse 

işletme hakkında olumlu duygular içinde olurlar. Bu amaçla; müşterilere ödediklerinin 

karşılığı sunulmalıdır.  

• Müşterilerin artan duygusal sadakatinin beraberinde işletmeye yönelik davranışsal 

eğilimlerinin güçlendiği dikkate alındığında, müşterilerin duygularına hitap edilmesi 

yoluyla işletmeye yönelik bağlılık düzeylerinin arttırılması gereklidir. Müşterilerde 

olumlu duyguların oluşturulması için müşterilerin kendilerini olumlu bir atmosferde 

hissetmeleri gerekir. Hem personel-müşteri etkileşimi hem de çevresel düzenlemeler, 

müşterilerde olumlu duyguları uyandıracak şekilde geliştirilmelidir.  

• Niyetsel sadakat düzeyinde müşterilerin işletmeye tekrar gelme taahhütlerinin 

eylemsel sadakate dönüşmesi için, müşterilere o işletmede çeşitli avantajlar 

sağlanabilir. Bir restoran için düşünüldüğü takdirde, müşterilere çeşitli indirimler 

sağlanabilir, servis esnasında öncelik tanınabilir ve müşterilerin tüketim biçimleri 

takip edilip, onlara gerekli öneriler sunulabilir. 

• Ataletin eylemsel yönü; niyetsel ve eylemsel sadakat üzerinde etkilidir. Ancak ataletin 

niyetsel ve eylemsel sadakat üzerindeki etkisi sırasıyla duygusal ve niyetsel sadakat 

kadar güçlü değildir. Bu yüzden müşterilerin işletmeyi tembellik ve alternatiflerin 

araştırılmasına isteksizlik gibi sebeplerden tercih etmesi tek başına yetersizdir.  

Müşteri ile kurulan ilişkinin kalıcı kılınması adına, öncelikle müşterilerin tatmin 

edilmesi ile beraber diğer tutumsal unsurların geliştirilmesi göz önünde 
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bulundurulmalıdır. Bir diğer ifadeyle, işletmeler sürekli müşterilerin isteklerini takip 

etmelidir ve kendilerini eksik buldukları noktalarda kendilerini yenilemelidir. 

 

 Bunlara ek olarak, müşterilerin restoranlar çerçevesindeki sadakatlerinin daha iyi 

anlaşılması için, ataletin yanı sıra müşterilerin işletmeden vazgeçmesini engelleyen diğer 

unsurların da müşteri sadakati üzerindeki etkisinin tespit edilmesi gereklidir. Bu amaçla 

modele bu değişkenler de eklenebilir. Ayrıca diğer turistik bölgelerdeki restoranlara yönelik 

yapılacak çalışmalar bu modelin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunabilir. Çalışmanın 

kısıtlığı olarak belirtilen kapsam sınırlılığından dolayı, bu modelin farklı restoran türlerinde 

ve farklı bölgelerde sınanması gerekmektedir. 
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GOLF TURİZMİNE YÖNELİK YEREL HALKIN ALGILARININ 
BELİRLENMESİ: ANTALYA/BELEK ÖRNEĞİ 

.Güney ÇETİNKAYA1   Osman DEDEMEN2 

Özet 
Araştırmanın Amacı: Yerel halkın golf turizmine yönelik algıları üzerine yapılan bu araştırmada, 

Belek bölgesinde yaşayan yerel halkın golf turizminin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerine 

yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem: Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. 

Bulgular ve Sonuçlar: Yerel halka (n=235) uygulanan anket sonucunda, yerel halkın golf turizmi 

konusuna ekonomik ve sosyo-kültürel etkilere yönelik algılarının olumlu olduğu, çevresel etkilere 

yönelik algılarının kararsız olduğu belirlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Golf turizm, Yerel halk, Belek 

Jel Kodu: R11 

Abstract 

Purpose of Study: The objective of this study is to determine the perceptions of Belek local 

community toward the golf tourism and its effects in Antalya-Belek. 

Method: In this research survey method was used as data gathering method. 

Findings and Results: The result of this survey determineted that perception of Belek local 

community is positively toward the golf tourism and its effects. The study also revealed that although 

local community were aware of the positive effects of tourism on economic. But some of local 

community considered that tourism has affected negatively on environment. 

 Key Words: Golf tourism, Local community, Belek 

Jel Code: R11 
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1. GİRİŞ

Turizm, hiç şüphesizdir ki;  birçok yerel topluluk için ekonomik anlamda çok sayıda 

fayda sağlamaktadır. Ancak bu olumlu etkinin dışında turizm, birçok destinasyonda önemli 

derecede çevresel hasara ve negatif sosyal ve kültürel etkiye sebep olmaktadır. Artan bu 

negatif etkilerden dolayı, turizm araştırmacıları son dönemlerde yoğunlukla turizmin sosyo-

kültürel ve çevresel etkileri üzerine odaklanmıştır. Son yıllarda sürdürülebilir kalkınma 

araştırmaları, turizmin çevre ve toplum üzerindeki etkilerine ışık tutmakla ilgilenmektedir 

(Gürsoy ve ark.,2010). 

Sürdürülebilir Kalkınma kavramsal olarak 1980’lerde ortaya çıkmıştır. Bu kavramın 

ortaya çıkışı üzerinden çok zaman geçmeden “Sürdürülebilir Turizm” kavramı doğmuştur 

(Welford,1999). Bu kavram özellikle, 1987 yılında Birleşmiş Miletler Brundtland Raporu ve 

1992 Rio Zirvesinden sonra popülerlik kazanmaya başlamıştır (McCool ve Moisey,2001) 

Genel olarak sürdürülebilir kalkınma; Birleşmiş Milletler, 1987 Brundtland Raporuna 

göre; “Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılaşabilmelerini tehlikeye sokmaksızın 

bugünün kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma” olarak tanımlamıştır (Özbey, 

2002). Sürdürülebilir turizm ise, kültürel ve çevresel zararları minimuma indirmeyi, ziyaretçi 

memnuniyetini optimize etmeyi, bölge için uzun dönemli ekonomik gelişmeyi maksimumda 

sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kavram, çevrenin ihtiyaç duyduğu koruma ile büyük turizm 

potansiyeli arasında denge sağlamanın yolu olarak görülmektedir (Lane,2005).  

Turizmin sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasındaki en önemli noktalardan biri yerel 

halkın bu sistemin içerisinde bulunmasıdır. Bu anlamda turizmin sağlıklı olarak gelişim 

gösterebilmesi için o bölgede yaşayan yerel halkın bu yapıya dâhil olması ve bu yapıdan 

memnun olması gereklidir. Bir turizm destinasyonun yaşam ömrü ile yerel halkın bölgede 

gerçekleşen turizm faaliyetleri hakkındaki olumlu görüş ve tutumları paralellik 

göstermektedir. Yerel halkın turizm faaliyetleri hakkındaki olumlu görüşü o destinasyonun 

yaşam ömrünün uzamasını destekler niteliktedir.  

Yerel halkın golf turizm hakkındaki algılarını ölçmeye yönelik yapılan bu araştırmada, 

golf turizminin önemli bir merkezi olan Belek bölgesi seçilmiştir. Bu çalışmada Belek 

bölgesinde yaşayan yerel halkın golf turizmi konusunda görüşleri alınarak, bu turizm faaliyeti 

ile yerel halkın ne kadar bütünleşebildiği irdelenmektedir.  
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2. LİTERATÜR TARAMASI: YEREL HALKIN TURIZME KARŞI

TUTUMLARI

Uygun planlama, yerel değerler ve çevre ile bütünleşme olmadan, turizm gelişimi ev 

sahibi topluma; sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik zararlar getirebilir. Garrod’a (1998) 

göre “turizm doğal, ancak insan yapımı ve sosyokültürel çevre üzerinde önemli bir etkide 

bulunmazsa uzun süreli ticari bir etkinlik olarak görülebilir” (Garrod ve Fyall, 1998). 

Turizmin bir toplum için sürdürülebilir kalması için toplumun geniş katılımı gereklidir 

(Sheldon ve Abenoja, 2001). 

Literatüründe birçok çalışma, turizmde ziyaretçilerle yerel halk arasında sosyo-

kültürel etkilerin olduğunu desteklemektedirler (Ramchander, 2004). Ziyaretçilerle yerel halk 

arasındaki ilişki farklı kültürlerin etkileşimleri olarak görülebilir. Farklı kültürlerin 

etkileşimlerinin sonuçları da negatif veya pozitif yönlü olarak ortaya çıkabilir.   

Turizmin yerel halk üzerinde sosyokültürel etkilerini birçok araştırmacı incelemiştir. 

Bu araştırmacılar, turizm gelişiminin sosyokültürel yapıya negatif ve pozitif yönlü etkileri ile 

ilgili birçok saptamada bulunmuşlardır. Turizm karşısında yerel halkın göstermiş olduğu 

tutum ve davranışlar da turizm için önemli bir konudur. Yerel toplumun turizmden duyduğu 

memnuniyet seviyesi arttıkça, turistlerin de tatminleri artmaktadır. Bu yüzden sürdürülebilir 

turizm gelişmesinin ancak yerel toplum yönlü/kontrollü yaklaşımlarla gerçekleştirilebileceği 

belirtilmektedir (İçöz ve diğ.,2009).  

Turizmin uzun dönemli planlaması yerel halkın turizme yönelik tutumlarıyla 

ilişkilidir. Yerel halkın turizme yönelik tutumları olumlu olduğu zaman ve yerel halk turizmin 

gelişim süreçlerinde rol oynadığı zaman, bölgesel anlamda turizm gelişip büyüyebilir.  Bir 

bölge, turizm destinasyonu olarak değişim gösterdiğinde, o bölgede yaşayan yerel halkın 

yaşam kalitesi radikal değişime uğrar. Yeni oluşan turizm destinasyonları kalabalıklaşabilir, 

trafik yoğunlaşabilir, bölgedeki suç oranı artabilir ve doğal kaynaklarda bozulmalar 

yaşanabilir. Bunlara ek olarak, turizm geleneksel yaşamı, aile ilişkilerini, yerel yapının 

işleyişini etkileyebilir ve öngörülemeyen problemler yaratabilir. Ancak değişimin sadece 

negatif yönlü olması gerekli değildir. Negatif etkilerin dışında turizm, yeni iş olanakları 

yaratabilir, eski şehirleri, alanları ve binaları yeniden canlandırabilir ve sosyal yaşamı 

geliştirebilir. Yerel halkın, turizm kaynaklı yeni iş fırsatlarını gördüklerinde turizme karşı 

motivasyonları artmaktadır. Turizm gelişimindeki en karmaşık problem turistler ve yerel halk 

arasındaki ilişkidir. Dahası turizmin büyümesindeki limit; bölgenin kapasitesi ve yerel halkın 
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yaşam kalitesi ile ilişkilidir.  Bölgenin kapasitesi aşıldığında ve/veya yerel halkın yaşam 

kalitesi düştüğünde yerel halk turizme karşı negatif tutum geliştirir. Negatif tutumlar 

oluştuğunda, turizm gelişimi engellenir (Ambroz, 2008).  

Yerel halkın turizm etkilerine karşı tutumları oldukça geniş bir araştırma alanıdır. Bu 

konu ile ilgili geçtiğimiz 40 yılda araştırmacılar, yerel halkın turizme karşı tutumlarını; 

demografik (yaş, cinsiyet, eğitim durumu vb.), sosyoekonomik (gelir, etnik köken, yerleşim 

süresi, ekonomik bağımlılık vb.) ve boyutsal (yerel halkla turistlerin fiziksel uzaklıkları vb.) 

değişkenlere dayandırmaktadır (Draper ve diğ., 2011). 1970’lerdeki Yerel halk tutumlar ile 

ilişkili ilk araştırmalar turizmin sosyokültürel etkileri üzerine odaklanmıştır. Yerel halk 

tutumları 1980’lerde ve 1990’larda “Sürdürülebilir Kalkınma” paradigmasının bir parçası 

olarak destinasyonların uzun süreli refahının sağlanması ile ilişkilendirilmiştir (Weaver ve 

Lawton, 2001).  Olumlu etkiler “faydalar” biçiminde tanımlanırken, olumsuz etkiler 

“maliyetler” olarak tanımlanmaktadır. Teorik olarak mantıksal değerlendirme yapılırsa, 

faydalar maliyetleri aştığın da yerel halk turizm gelişimini destekleyecektir (Jurowski ve 

Gürsoy, 2004). 

Harrill’in (2004) turizm gelişimine karşı yerel halk tutumlarını incelediği literatür 

derlemesinde, yerel halkın turizm gelişimine yönelik tutumlarını belirleyen altı grup tespit 

etmiştir. Bu gruplar; (1) yerel halkın sosyoekonomik faktörler ile ilgili turizm tutumları; (2) 

mekânsal faktörler; (3) ekonomik bağımlılık; (4) yerel halk ve toplum tipolojisi; (5) turizm 

gelişiminde yerel halkın tutumlarının ölçülmesi ve (6) topluluk duygusu, sosyal değişim 

teorisi ve büyüme makine teorisi gibi teorik bakış açılarıdır (Harrill,2004).  

Turizmin pozitif ve negatif etkilerini ve bu etkilere karşı yerel halkın tutumlarını ve 

temel tutum kategorilerini belirlemek için,  bazı araştırmacılar dikkatlerini turizm gelişimi 

karşısında yerel halk tutumlarını daha etkin metotlarla ölçmeye yöneltmişlerdir. Lankford ve 

Howard (1993) yerel halkın tutumlarını ölçmek için 28 maddeli “Turizm Etki Değerlendirme 

Ölçeği”ni geliştirmişlerdir. Bu ölçek “Yerel Turizm Gelişiminin Önemi” ve “Bireysel ve 

Toplumsal Faydalar” biçiminde 2 faktörden oluşmaktadır (Lankford ve Howard, 1994). 

Ancak Ap ve Crompton (1998) Lankford ve Howard’ın ölçeğini geliştirerek 35 maddelik bir 

ölçek oluşturmuştur (Harrill,2004).  Ap ve Crompton (1998) tarafından geliştirilen ölçek; 

Sosyal ve Kültürel, Ekonomik Gelişme, Çevre Kalitesi, Kamu ve Yerel Hizmetler, Yaşam 

Maliyeti, Toplum tutumu ve Kalabalık/ sıkışıklık faktörlerinden oluşmaktadır (Tatoğlu ve 

diğ., 2002) 
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Turizmin etkilerini ve yerel halkın turizme karşı tutumlarını inceleyen birçok model 

geliştirilmiştir. Doxey’in (1975) Irridex modeli ile Butler’ın (1980) Yaşam Döngüsü modeli 

bu modeller arasında etkisi en fazla olan çalışmalardır (Wang ve diğ.,2006). Doxey’in (1975) 

Irridex Modeli’ne göre yerel halkın turizme karşı tutumları, algılanan maliyetlerin beklenen 

faydaları aşmasıyla “hoşnutluk”, “kayıtsızlık”, “rahatsızlık” ve “düşmanlık” aşamalarından 

geçmektedir. Bu modele göre; turizm gelişiminin ilk safhasında, yerel halk, bölgeye yatırım 

yapılmasından ve yeni istihdam sahaları yaratılmasından dolayı “hoşnutluk” içerisindedir. 

Nispeten az sayıda turist gelmesi ve gelen bu turistlerin sergilediği “Araştırıcı” tipe yönelik 

özelliklerin (yerel norm ve değerlerin kabul edilmesi) her zaman devam edeceğinin 

zannedilmesi, hoş karşılama ve hatta “dostluklar kurma” isteğine yol açar. Yerel halk, 

turizmin faydalarına ve sorunlarına alışınca, turistlerle daha ticari bir etkileşime girer. 

Turizmin kitleselleşmesi; toplumun kültürünü ve yapısını etkilemeye başlaması, yerel halkın 

turistleri “rahatsız edici” bulmalarına neden olur. En son aşamada ise, turizm gelişiminin 

sürdürülebilir olmamasından dolayı kitle turizminin istilasına uğrayan yerel halk, turistlere 

karşı aleni bir düşmanlık gösterecektir. Her ne kadar basite indirgenmiş olsa da, Doxey’nin 

geliştirdiği bu model gerçek hayattan somut örneklerle desteklenebilir durumdadır ve 

“sürdürülebilir turizm” gereğini ortaya koymaktadır (Demiroğlu ve İzgi, 2007). 

Long ve ark. (1990) Doxey’nin geliştirdiği bu modeli destekler niteliktedir (Wang ve 

diğ.,2006). Doxey’in (Irridex) Modeli ve Butler’ın yaşam döngüsü teorisi turizm gelişiminde 

toplum reaksiyonlarında ve tutumlarında homojenlik olduğunu iddia etmektedir. Doxey 

ayrıca, bu tepkilerin Butler tarafından tanımlanan turistik bölgenin yaşam dönemleri ile de 

karşılaştırılabileceğini söylemekte ve bu çalışma kapsamının toplumsal etkileri ölçmekte 

büyük öneme sahip olduğunu düşünmektedir (İçöz ve ark.2009).  Buna karşı birçok yazar, 

gerçekte, yerel halk tutumlarının çeşitlilik gösterdiğini ve toplum reaksiyonlarında 

heterojendik olduğunu rapor etmiştir (Mason ve Cheyne, 2000).  

Turizm bölgesinin gelişimi zaman ve mekân açısından bazı aşamalardan geçmektedir. 

Butler’ın (1980) geliştirdiği “destinasyon yaşam dönemi” evreleri altı aşamayı kapsamaktadır. 

Bu aşamalar sırasıyla; keşif, gelişme, büyüme, olgunluk, durgunluk ve gerilemedir. Bu farklı 

aşamalar boyunca, ziyaretçilerin tipinde ve sayısında, mevcut altyapıda, pazarlama ve reklam 

stratejilerinde, doğal ve inşa edilmiş çevrede, turizme karşı yerel halk tutumları gibi yerel 

insanların turizme katılımlarında değişimler yer almaktadır. Bu evreler yukarıda da belirtildiği 

gibi Doxey’in modeli ile de ilişkilendirilmektedir.  
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Turizm destinasyon gelişiminde çeşitli modeller olmasına rağmen, doğumundan 

olgunlaşıncaya kadar turizm alanlarında en iyi bilinen zamansal odaklı gelişim döngüsü 

Butler’ın (1980) önerdiği turistik alan yaşam döngüsü modelidir (Karplus ve Krakover 2004).  

Butler’ın (1980) modelini kullanmış önceki çalışmalar; mikro düzeyde tatil köyleri, doğal 

çekicilikler ve şehirler vb.; makro düzeyde adalar veya ülkeler vb. ve farklı zamansal ölçekler 

ve metodolojiler uygulamıştır. Yıllar içinde Butler’ın modeli uygulamadaki zorlukları nedeni 

ile eleştirilmiştir. Bu model bazı araştırmacılara göre turizm gelişiminde tahmin edici bir araç 

olarak kullanışlıdır ancak gelecek araştırmaların diğer gelişim aşamalarının açıklanması için 

dış faktörlerin belirlenmesine gereksinimi vardır. Allen ve ark.’na  (1993) göre turizm 

gelişimine karşı yerel halkın tutumları incelenirken, turizmin gelişim düzeyi ve toplumdaki 

ekonomik etkinliklerin toplam düzeyi ilgili faktörler olarak düşünülebilir (Látková ve Vogt, 

2011).   

Bahsi geçen, modellere ilave olarak 1990’ların başından günümüze birçok model ve 

teori; yerel halkların turizm algısı ve turizm yerel halk ilişkisini/ etkilerini açıklamaya 

çalışmıştır. Bu modeller; oyun, çatışma, değer-tutum ve değer-tutum-davranış modeli, 

niteleme, sosyal temsil teorisi, sosyal değişim teorisi, büyüyen makine teorisi ve bağımlılık 

kuramını içermektedir. Bunların içerisinden en popüleri, sosyal değişim teorisidir. Sosyal 

değişim teorisi sosyolojide, antropolojide, sosyal psikolojide, pazarlamada, iletişimde ve 

enformasyon bilimlerinde kullanılmıştır (Choi ve Murray, 2010). 

Geliştirilen modeller, yerel halkın turizm karşısındaki tutumlarının karmaşıklığını 

belirtmesine rağmen, Ap’ın (1992) turizm için “Sosyal Değişim Teorisine” başvurmasına 

kadar turizm etkileri ve yerel halk tutumları arasındaki ilişkiyi açıklayamamışlardır. Teoriye 

göre değişim asimetrik eylemsizlik formuyla başar. Ap’a (1992) göre “yerel halkın sosyal 

değişim açısından turizmi değerlendirmesi, yerel halkın sağladıkları hizmetler karşılığında 

elde edilen beklenen faydalar ve maliyetler açısından değerlendirmesidir.” Ap (1992) 

kaynakların değişimi yerel aktör için yüksek olduğunda, turizm etkileri pozitif görülmektedir, 

turizm etkileri negatif görüldüğünde ise kaynakların değişimi düşüktür yorumunu 

yapmaktadır. Sosyal değişim teorisi araştırmacılar tarafından, turizm etkilerine karşı yerel 

halkın tutumlarını tanımlayan teorik bir çatı olarak belirlenmiştir. Özellikle, teorinin ilkeleri 

turizmdeki tutum araştırmaları tarafından desteklenmektedir (Ap,1992; Wang ve diğ.,2006). 

Doxey’in (1975) (Irridex) modelinin aksine turizm gelişiminin benzer aşamalarında 

bulunan yerlerde çok farklı tutumlar ortaya çıkabilir. Açıklama olarak, her bir turizm 

destinasyonun da ekonomik önem farklılık gösterebilir. Smith ve Krannich’in (1998) 
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bulgularına göre ekonomik olarak doymuş topluluklar ekonomik olarak kalkınmaya arzulu 

olan topluluklara göre turizme karşı daha iyi tutum gösterdikleri belirlenmiştir (Lepp,2007). 

Yazarlar; turizme doymuş, turizme aç ve turizmi gerçekleştirmekte olan biçiminde yerel halkı 

tanımlayan tipolojiler geliştirmişlerdir. Turizme aç topluluklar turizm kaynaklı negatif etkiler 

olmasına rağmen belirli bir süre pozitif tutum göstermeyi sürdürebilirler. Genel olarak, 

ekonomik faydalar yerel halkın turizme karşı tutumlarını etkileyen en önemli unsurdur 

(Lepp,2007). 

Ülkemizde de yerel halkın turizm hakkındaki görüşlerini inceleyen bir çok çalışma 

yapılmıştır. Gümüş ve Gözüpekçe (2009) Foça’da halkın turizmin ekonomik, sosyal, kültürel 

ve çevresel etkilerine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada halkın 

büyük bir kısmının turizmin ekonomik anlamada yapacağı katkılarla daha fazla 

ilgilendiklerini belirlemişlerdir. Demiroğlu ve İzgi (2007) tarafından Göynük, Mudurnu ve 

Taraklı da yapılan çalışmada turizme yönelik yerel halkın memnuniyet hissi taşıdığı 

belirlenmiştir. Çalışkan ve Tütüncü (2008) Kuşadasında yaptığı çalışmada sonucunda turizm 

getirilerinin Kuşadası halkının büyük bir bölümü tarafından bölüşülmediği, halkın 

çoğunluğunun düşük gelir grubuna dâhil olduğu tespit edilmiştir. Buna rağmen halkın turizme 

olumlu yaklaştığı, ekonomik beklentilerini turizm sayesinde karşılayabileceklerini 

düşündükleri ortaya çıkmaktadır. Kuvan ve Akan (2005) tarafından yapılan çalışmada, 

turizmin ekonomik katkı sağladığı için yerel halkın bölgede turizmin gelişmesine genel bir 

memnuniyet duyulduğu belirlenirken. Ormanlık alanların turizmden dolayı ciddi zarara 

uğradığı görüşü bulunmuştur. Özdemir ve Kervankıran (2011) tarafından Afyon’da yapılan 

araştırma sonucunda yerel halkın genel olarak günümüze kadar turizmin ildeki gelişim 

sürecine olumlu yaklaştığı yatırımlarının artması gerektiğini düşündüğü görülmüştür. Yerel 

halkın çoğunluğuna göre turizm ilin ekonomik olarak canlanmasında ve sosyo-kültürel 

gelişiminde önemli etkiye sahiptir. Akova (2006) tarafından 2001 ve 2003 yıllarında 

tekrarlanarak yapılan çalışma sonuçlarına göre her iki yılda da yerel halkın turizm konusunda 

olumlu görüşe sahip olduğu ve bu olumlu görüşün 2001 yılından 2003 yılına oranla 

yükseldiği belirlenmiştir. Ülkemizdeki farklı destinasyonlarda yapılan çalışmalar 

incelendiğinde çoğunlukla turizmin ekonomik anlamda sağlayacağı yararlar nedeni ile olumlu 

algılandığı belirlenmiştir. 

Yapılan birçok araştırma tarafından yerel halk turizm ilişkisi incelenmiş ve yerel 

halkın turizme karşı tutumu ve algısı tartışılmıştır. Hiç şüphesizdir ki yerel halk turizmin 

sürdürülebilir olması için çok önemli bir kavramdır. Ortaya konan birçok model ve teori 

sonuçlarında görüldüğü gibi yerel halk tutumları birçok faktörden etkilenerek değişiklikler 
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göstermektedir. Ayrıca literatürde konu ile ilgi birçok örnek olay çalışması da bulunmaktadır. 

Bunun en temel sebebi beklide yerel halk davranış ve tutumlarının belirli bir çerçevede sınırlı 

kalmaması zamansal ve mekânsal açıdan farklılıklar göstermesidir. Belki de yapılacak 

çalışmalar için, en iyi model ya da yöntem diye bir düşünceden ziyade araştırma yapılacak 

bölge için tercih edilecek en doğru yöntemin hangisinin olacağının belirlenmesi gereklidir. 

3. BELEK BÖLGESİNİN GOLF TURİZM POTANSİYELİ

Antalya'nın 30 km. doğusunda yer alan Serik ilçesine bağlı Belek beldesi gerek 

kültürel, tarihsel ve doğal yapısıyla gerekse nitelikli golf sahaları ve tesisleri ile önemli bir 

golf turizmi potansiyelini oluşturmaktadır. Belek; sahip olduğu tasarımlı golf sahaları, 12 ay 

golf oynamaya elverişli iklimi ve diğer lojistik imkânları ile golf turizminde iddialı 

destinasyonlar arasına girmeyi başarmıştır. Bunun sonucunda da Uluslararası Golf Tur 

Operatörleri Birliği (IAGTO) tarafından 2008 yılı için Avrupa’nın en iyi golf bölgesi 

seçilmiştir (Kasap ve Faiz, 2008).   

Belek, son yıllarda artan tesis sayısıyla Golf sporuyla özdeşleşmiş bir merkezdir. 

Türkiye’de 22 golf sahasının bulunmaktadır. Bu tesislerin 17’si (%77,8) Belek bölgesinde 

bulunmaktadır. Uluslararası niteliklere sahip bu sahalar yurt dışından çok sayıda yabancı 

ziyaretçiyi kendine çekmektedir. Bölgede, 2011 yılsonu itibari ile 529.283 oyun 

gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu oyunların %98,71’i yabancı ziyaretçiler tarafından 

oynanmıştır. Ayrıca oynanan oyunların %94’ü (Haziran-Temmuz-Ağustos) yaz sezonu 

dışında bölgedeki turizm hareketinin düşük sezon olarak kabul edildiği mevsimlerde 

gerçekleşmiştir (www.tgf.org.tr). Bu durum, turizmi 12 aya yayma düşüncesini ve stratejisini 

destekler nitelikte olduğu için golf turizminin bölge için önemini arttırmaktadır. 

Ekonomik anlamda da golf turizminin, turizm sektörü içindeki yeri oldukça önemlidir. 

Dünya turizminden 3 kat daha hızlı büyüme gösteren (yılda % 10-12 civarında) golf turizmi 

sektörü yaklaşık olarak dünya turizm pastasının % 11’ini oluşturmaktadır. Ayrıca bir golf 

oyuncusunun harcaması, ortalama bir turistin yaptığı harcamanın yaklaşık üç katıdır 

(www.ttyd.org.tr). Geçen yıl 120 bin Avrupalı turistin Belek’e golf için geldiği ve bu yıl da 

200 binin üzerinde golfçunun Belek bölgesine geleceği ve bunun da 200 milyon Euro gelir 

yaratacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’ye gelen turistin sadece %2,5’u sportif faaliyetler 

için gelmekte ve bu oranında %1,5’luk bölümünü Belek yöresi oluşturmaktadır. Konunun 

uzmanınca, Bölgeye yatırım yapılması halinde özellikle turizm için ölü sezon kabul edilen 
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dönemlerde tesisler dolacak ve turizm gelirinin yükseleceği ifade edilmektedir 

(www.turizmgazetesi.com). 

Turistik gelişimin yanı sıra profesyonel anlamda da golf sporu Belek bölgesinde 

gelişim göstermektedir. 2012 yılında Uluslararası Golf Federasyonu (IGS) tarafından 

düzenlenen Dünya amatör Golf Şampiyonası 55 ülkeden 165 sporcunun katılımı ile Belek 

bölgesinde gerçekleştirilmiştir (www.beyuyap.com.tr). Bu anlamda golf sporunun ve bu spor 

branşına bağlı golf turizmi etkinliklerinin giderek bölgede daha fazla önem kazandığı 

görülmektedir. 

4. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE AMACI

Antalya,  özellikle geçtiğimiz 20 yılda turizm açısından önemli bir merkez haline 

gelmiştir. Kent, turizm faaliyetlerinin ağırlıklı olarak kitle turizmine bağımlı olduğu ve deniz-

güneş-kum arzının ön planda bulunduğu bir turizm yapısına sahiptir. Bu yapı gerek ekonomik 

anlamda gerekse çevresel anlamda olumsuz etkilere neden olmaktadır. Özellikle mevsimsellik 

baskısı ve aşırı kullanıma maruz kalan doğal alanlar turizmi sürdürülebilirlikten uzak bir 

forma sokmaktadır. Günümüzde birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi Türkiye’de de turizm 

faaliyetlerini sıkışmış olduğu mevsimsellik baskısından kurtararak, 12 aya yayma düşüncesi 

hâkim paradigma olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu amaçla bölgede birçok alternatif turizm 

türüne yönlenilmektedir.  

Belek bölgesi Antalya ilinin önemli turizm merkezlerindendir. Alternatif turizm türü 

olan golf turizmi Belek bölgesinde önemli bir turizm faaliyeti haline gelmiştir. Golf 

turizminin bölgede daha da geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Ancak turizmin 

sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının temel unsurlarından biri yerel halktır. Yerel halkın 

bölgede gelişen turizm hareketine dâhil olması ve bu harekete yönelik olumlu tutumlar 

içerisinde olması gerekir. Bu anlamda yerel halkın turizm hakkındaki görüşlerinin bilinmesi 

ve bu bilgiler ışığında gelişimin planlanması oldukça önemlidir. Aksi durumda turizmin 

bölgede gelişmesi mümkün olmayacaktır. Bu araştırmanın temel amacı, golf turizmine 

yönelik yerel halkın algılarının incelenmesidir. Yerel halkın algılarının bilinmesi bu turizm 

türünün gelişmesinde ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasında önemli bir rol oynayacağı 

düşünülmektedir. 
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5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formu 

Gürsoy ve ark. (2010) ve Kuvan ve Akan (2005) çalışmalarından faydalanılarak araştırmacılar 

tarafından geliştirilmiştir. Form iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kişisel bilgileri 

toplamak amaçlı geliştirilen “kişisel bilgi edinme” formu kullanılmıştır. İkinci bölümde ise, 

kişilerin golf turizmine yönelik algılarını belirlemek amacıyla geliştirilen soru formu 

uygulanmıştır. Soru formu 5’li likert ölçeği olarak yapılandırılmıştır.  

Örneklem büyüklüğü formülü (n=Npq/(N-1)D+pq) yardımı ile (Arıkan, 2007) %90 

güven aralığı %5 hata payı oranı ile örneklem büyüklüğü 261 kişi olarak tespit edilmiştir. 

Anket, 2012 yılında golf sezonunu en yüksek olduğu sezon olan Mart-Nisan aylarında Belek 

Merkezde yaşayan tesadüfi olarak seçilen 18 yaş üstü 280 kişiye dağıtılarak uygulanmıştır. 

Dağıtılan 280 anketten eksik ve hatalı doldurulanlar çıkarılarak 235 anket değerlendirilmeye 

alınmıştır. 

Elde edilen veriler Microsoft Excel programı kullanılarak kaydedilmiş ve SPSS 16.0 

(Statistical Programme for Social Sciences) programı ile analiz edilmiştir. Veriler, tanımlayıcı 

ve çıkarımsal istatistik bazında ele alınmıştır. Demografik soruların frekans dağılımları ele 

alınmıştır. Öncelikle verilerin güvenirliliği (Cronbach Alpha) test edilmiş ve Cronbach Alfa 

katsayısı 0,707 (n=235) bulunmuştur. Bu sonuç konuya yönelik anket maddelerinin güvenilir 

olduğunu göstermektedir. Değişkenlerin geçerliliğini belirlemek için faktör analizi (Principal 

Component Analysis) uygulamış ve veri azaltımına gidilmiş on iki değişken kapsam dışında 

bırakılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemlerinden (f) frekans, 

(%) yüzde, (X) aritmetik ortalama ve (Ss) standart sapma analizleri kullanılmıştır. 

Boyutlardaki aritmetik ortalama arasındaki farkların anlamlılığını test etmek amacıyla 

Bağımsız örneklem t testi ve Tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. 

6. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Çalışmanın bu bölümünde, Belek yerel halkının golf turizmine yönelik algıları 

hakkında sorulan sorulara verdikleri yanıtların frekans dağılımları görülmektedir. Bölüm ile 

ilgili bilgiler tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1 Yerel Halkın Demografik Özellikleri ve Araştırmaya Yönelik Nitelikleri (n=235) 
Değişkenler n % Değişkenler n % 

Cinsiyet Kaç yıldır Belek de İkamet ediyor? 
Kadın 90 38.3 1 yıldan az 24 10.2 
Erkek 145 61.7 1-5 yıl 67 28.5 
Yaş 6-10 yıl 41 17.4 
20 yaş altı 20 8.5 11-15 yıl 29 12.3 
21-30 yaş 116 49.4 15 yıldan fazla 74 31.5 
31-40 yaş 57 24.3 Ana Gelir Kaynağı Turizm ile ilgili mi? 
41-50 yaş 28 11.9 Evet 126 53.6 
51-60 yaş 13 5.5 Hayır 109 46.4 
60 yaş üstü 1 0.4 Yabancı Dil Biliyor musunuz? 
Medeni 
Durumunuz? 

Evet 149 63.4 

Bekâr 109 46.4 Hayır 86 36.6 
Evli 126 53.6 Belek ‘i ziyaret eden turistlerle iletişim 

kuruyor musunuz? 
Eğitim 
Durumunuz? 

Evet 150 63.8 

Okuryazar 6 2.6 Hayır 85 36.2 
İlköğretim 66 28.1 Turistler ile Karşılaşma sıklığınız? 
Lise 96 40.9 Hiç karşılaşmam 15 6.4 
Üniversite 61 26.0 Ara sıra karşılaşırım 106 45.1 
Lisansüstü 6 2.6 Sık sık karşılaşırım 114 48.5 

Tablo 1’deki veriler incelendiğinde; araştırmaya katılanların %61.7’si erkek, %38.3’ü 

kadındır. Katılımcıların %8.5’i 20 yaşın altında, %49.4’ü 21-30 yaş arasında, %24.3’ü 31-40 

yaş arasında, %11.9’u 41-50 yaş grubu arasında, %5.5’i 51-60 yaş grubu arasında ve 0.4’ü de 

61 yaş üstünde olduğu görülmektedir. Katılımcıların %53.6’sı evli, %46.4’ü bekârdır. 

Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde, %2.6’sı okuryazar, %28.1’i ilköğretim 

mezunu, %40.9’u lise mezunu, %26’sı üniversite mezunu ve %2.6’sı lisansüstü mezunudur. 

Katılımcıların, %10.2’si 1yıldan az süredir, %28.5’i 1-5 yıl arasında, %17.4’ü 6-10 yıl 

arasında, %12.3’ü 11-15 yıl arasında ve %31.5’i 15 yılan uzun süredir Belek bölgesinde 

ikamet etmektedir. Katılımcıların ana gelir kaynaklarının turizm ile ilgili olup olmadığı 

sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde %53.6’sının evet %46.7’sinin hayır cevabı 

verdiği tespit edilmiştir. Katılımcıların, %63.4’ü yabancı dil bilmektedir. Ayrıca katılımcıların 

%63.8’i Belek’e gelen turistler ile iletişim kurmaktadır. Katılımcıların Belek’i ziyarete gelen 

turistler ile karşılaşma sıklıkları sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; %6.4’ünün hiç 

karşılaşmam, %45.1’inin ara sıra karşılaşırım ve %48.5’inin sık sık karşılaşırım cevabını 

verdiği tespit edilmiştir.  

Tablo 2 Yerel Halkın Turistler İle Karşılaştıklarındaki Hislerine Ait Görüşler (n=235) 
Turistler ile karşılaşmanız sırasında 
hissettiklerinizi aşağıdakilerden hangisi en iyi 
biçimde açıklar? 

n % 

Memnun olurum. 174 74.0 
Herhangi bir şey hissetmem. 53 22.6 
Rahatsız/gergin olurum. 5 2.1 
Sinirlenirim/öfkelenirim 3 1.3 
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Katılımcılara bölgeye gelen turistler ile karşılaştıklarında hissettikleri duygular ile 

ilgili soruya verdikleri cevap incelendiğinde ise; %74’ünün memnun olurum, %22.6’sının her 

hangi bir şey hissetmem, %2.1’inini rahatsız olurum ve %1.3’ünün sinirlenirim cevabını 

verdikleri belirlenmiştir.  

Tablo 3 Faktör Analizi 
KMO  0.782 

Bartlett’s Test of Sphericity 2508.154  p=0.000 

Toplam varyansı açıklama oranı 64.433 

Özdeğer 5.17 3.64 2.84 1.74 1.44 1.28 

Varyansı Açıklama Oranı %20.67 %35.23 %46.58 %53.55 %59.31 %64.43 

Faktör 1. Olumlu Ekonomik Etkiler 

Golf oynamak için bölgeye gelen turistlerin sayısının artması yerel 

ekonomiyi geliştirir. 

0.74      

Golf turizmi, bölgeyi yatırımcılar için daha cazip hale getirir. 0.79      

Golf turizmi, yerel yönetime ek vergi geliri yaratır. 0.70      

Faktör 2. Olumsuz Ekonomik Etkiler 

Golf turizmine bağlı olarak yerel halkın yararlandığı ürünlerin ve 

hizmetlerin ücretleri yükselir. 

 0.65     

Golf turizmi genellikle yerel halkın küçük bir bölümüne faydalıdır  0.79     

Turistler; yerel hizmetlerin üzerinde yük oluşturmaktadır.  0.79     

Faktör 3.  Olumlu Sosyo-kültürel Etkiler 

Golf Turizmi tarihi yapıların restorasyonunu teşvik eder.   0.74    

Golf Turizmi, yerel halkın kültürel aktivitelerinin çeşitlenmesini 

teşvik eder. 

  0.70    

Golf Turizminin gelişimi bölgedeki yerel halkın yaşam kalitesini 

arttırır. 

  0.75    

Golf Turizminin bir sonucu olarak, yerel halkın alışveriş olanakları 

artar 

  0.75    

Golf Turizmi, Belek halkının kültürel kimliğini korumasına yardım 

eder 

  0.67    

Faktör 4. Olumsuz Sosyo-kültürel Etkiler 

Golf Turizminin gelişimi, bölgedeki suç oranını arttırır.     0.65   

Golf Turizmi, toplumda daha fazla yıkıcılığa yol açar.    0.78   

Golf Turizmi, gürültü ve kalabalığa neden olur.    0.78   

Golf Turizmi, toplumda fuhuş ’un artmasına yol açar.    0.82   

Turist sayısının artışı, yerel halk ve turistler arasında sürtüşmeye ve 

yabancılaşmaya neden olabilir. 

   0.75   

Turistler, toplumun yaşam şeklini olumsuz etkiler.    0.81   
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Yerli halk golf turizminin etkilerinden dolayı bozulmaktadır.    0.70   

Faktör 5. Olumlu Çevresel Etkiler 

Golf turizminin gelişiminin doğal alanlar üzerindeki olumlu etkisi 

olumsuz etkisinden daha fazladır. 

    0.65  

Golf turizmi, yerel halkın kullandığı; yolların ve kamu alanlarının 

(örn: park ve rekreasyon alanları) yüksek standartlara ulaşmasını 

sağlar. 

    0.79  

Golf turizminin gelişimi bölgenin görünüşünü geliştirir.     0.76  

Golf turizmi, bölgedeki doğal alanlar düzenlenmesini sağlar.      0.77  

Faktör 6. Olumsuz Çevresel Etkiler 

Golf turizmi ciddi anlamda olumsuz çevresel etkiler yaratır.      0.73 

Otel ve golf tesisi yapılması kıyı şeridinin doğal güzelliğini bozar.      0.82 

Otellerin ve golf tesislerinin inşası Belek bölgesindeki ormanlara 

ciddi anlamda zarar verir. 

     0.83 

 

Araştırmaya katılan yerel halkın turizme yönelik tutumlarını oluşturan boyutları 

belirleyebilmek için ölçekte bulunan önermeler faktör analizine tabi tutulmuştur. Faktör 

analizi sonucu altı faktör belirlenmiştir. Tablo 3’te faktör analizi sonucu elde edilen altı faktör 

ve bunlara ilişkin özdeğeler ve varyansı açıklama oranları ile birlikte ölçekte yer alan her bir 

maddenin hangi faktörle ilişkili olduğunu belirten faktör yük değerleri gösterilmiştir. 

Araştırma verilerine faktör analizi uygulayabilme koşulunu gösteren KMO (Kaiser-Meyer-

Olkin Measure of Sampling Adequacy) değeri 0.782 düzeylerinde bir değer olarak 

hesaplanmıştır. Araştırma verilerinden anlamlı faktörler veya değişkenler çıkarılabileceğini 

gösteren küresellik derecesi de (Bartlett’s Test of Sphericity) 2508.154 olarak hesaplanmış ve 

elde edilen bu değerin 0.000 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür.  

Faktör analizi sonucu elde edilen altı faktör toplam varyansın % 64.43’ünü 

açıklamaktadır. Birinci faktör “Olumu ekonomik etkileri”, ikinci faktör “Olumsuz ekonomik 

etkileri” üçünü faktör “Olumu sosyo-kültürel etkileri” dördüncü faktör “Olumsuz sosyo-

kültürel etkileri” beşinci faktör “Olumu çevresel etkileri” ve son faktör olan altıncı faktörde 

“Olumsuz çevresel etkileri” olarak isimlendirilmiştir. 

Araştırmaya katılan yerel halkın golf turizmine yönelik algıları incelendiğinde; “Golf 

oynamak için bölgeye gelen turistlerin sayısının artması yerel ekonomiyi geliştirir” (4.54) 

önermesinin en yüksek puanı aldığı, devamında ise “Golf turizmi, bölgeyi yatırımcılar için 

daha cazip hale getirir” (4.46), “Golf turizminin gelişimi bölgenin görünüşünü geliştirir” 

(4.13) ve “Golf turizminin gelişimi bölgedeki yerel halkın yaşam kalitesini arttırır” (4.05) 
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önermelerinin aritmetik ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir. Diğer taraftan “Golf 

Turizmi, toplumda kültürel yıkıcılığa yol açar” (1.93) önermesi en düşük puanı aldığı, 

devamında ise “Golf Turizmi, gürültü ve kalabalığa neden olur” (2.02), “Golf Turizminin 

gelişimi, bölgedeki suç oranını arttırır” (2.08), “Yerli halkın sosyal ve kültürel yapısı golf 

turizminin etkilerinden dolayı bozulmaktadır” ve “Golf turizmi, toplumda fuhuşun artmasına 

yol açar” (2.11) önermelerinin sırası ile en düşük puanı alan önermeler olduğu görülmektedir.  

Araştırmaya katılan yerel halkın golf turizmi ile ilgili ekonomik kategorideki algıları 

incelendiğinde; “Golf oynamak için bölgeye gelen turistlerin sayısının artması yerel 

ekonomiyi geliştirir” (4.54) ve “Golf turizmi, bölgeyi yatırımcılar için daha cazip hale getirir” 

(4.46) önermelerinin yüksek aritmetik ortalamalara sahip olduğu; “Turistler; yerel hizmetlerin 

üzerinde yük oluşturmaktadır” (2.80) ve “Golf turizmi genellikle yerel halkın küçük bir 

bölümüne faydalıdır” (3.0) önermelerinin ise en düşük aritmetik ortalamalara sahip olduğu 

görülmektedir. 

İkinci kategorideki sosyo-kültürel önermeler ile ilgili algılar incelendiğinde; “Golf 

Turizminin gelişimi bölgedeki yerel halkın yaşam kalitesini arttırır” (4.05), “Golf Turizmi 

tarihi yapıların restorasyonunu teşvik eder” (3.98) ve “Golf Turizmi, yerel halkın kültürel 

aktivitelerinin çeşitlenmesini teşvik eder” (3.97) önermelerinin yüksek aritmetik ortalamalara 

sahip olduğu; “Golf Turizmi, toplumda kültürel yıkıcılığa yol açar” (1.93), “Golf Turizmi, 

gürültü ve kalabalığa neden olur” (2.02) ve “Golf Turizminin gelişimi, bölgedeki suç oranını 

arttırır” (2.08) önermelerinin ise düşük aritmetik ortalamalara sahip olduğu görülmektedir. 

Üçüncü kategorideki çevresel önermeler ile ilgili algılar incelendiğinde; “Golf 

turizminin gelişimi bölgenin görünüşünü geliştirir” (4.13), “Golf turizmi, bölgedeki doğal 

alanlar düzenlenmesini sağlar” (3.88) ve “Golf turizmi, yerel halkın kullandığı; yolların ve 

kamu alanlarının (örn: park ve rekreasyon alanları) yüksek standartlara ulaşmasını sağlar” 

(3.77) önermelerinin yüksek aritmetik ortalamalara sahip olduğu; “Golf turizmi ciddi anlamda 

olumsuz çevresel etkiler yaratır” (2.94) ve “Otel ve golf tesisi yapılması kıyı şeridinin doğal 

güzelliğini bozar.” (3.36) önermelerinin ise düşük aritmetik ortalamalara sahip olduğu 

görülmektedir. Soru formunun genelinde ve her bir kategorinin özelindeki önermelere verilen 

cevaplara ait aritmetik ortalamalar incelendiğinde, Belek bölgesi yerel halkının bölgede 

gelişen golf turizmi etkinliklerine yönelik olumlu bir algıya sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 4 te bazı demografik özellikler ile yerel halkın golf turizmine yönelik algıları ile 

ilgili boyutların t-testi sonuçları görülmektedir. Katılımcıların cinsiyetleri ve medeni 

durumları ile golf turizmine yönelik algılarını oluşturan boyutlar arasında anlamlı bir farklılık 
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bulunamamıştır. Çalışmaya katılan bireylerin ana gelir kaynakları ile olumlu sosyo-kültürel 

etki, olumlu çevresel etki ve olumsuz çevresel etki boyutları arasında anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur. Bu anlamda ana gelir kaynağı turizm olan bireylerin golf turizminin olumlu 

sosyo-kültürel ve çevresel etkiler yarattığı düşüncesine sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca ana 

gelir kaynağı golf turizmi ile ilgili olmayan bireylerin golf turizminin olumsuz çevresel etkiler 

yarattığı düşüncesine sahip olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların yabancı dil bilgisi ile olumsuz sosyo-kültürel etki, olumlu çevresel etki 

ve olumsuz çevresel etki boyutları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu anlamda 

yabancı dil bilmeyen bireylerin golf turizminin olumsuz sosyo kültürel ve çevresel etkiler 

yarattığı düşüncesine sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca yabancı dil bilen bireylerin golf 

turizminin olumlu çevresel etki sağladığı görüşüne sahip oldukları görülmektedir.  

Katılımcıların turistler ile iletişim kurma durumu ile olumsuz ekonomik etki, olumlu 

sosyo-kültürel etki ve olumsuz sosyo-kültürel etki boyutları arasında anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur. Buna göre, turistler ile iletişim kurmayan bireylerin golf turizminin olumsuz 

ekonomik ve sosyo-kültürel etkiler yarattığı düşüncesine sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca 

turistler ile iletişim kuran bireylerin golf turizminin olumlu sosyo-kültürel etki yarattığı 

düşüncesine sahip oldukları görülmüştür. 
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Aşağıda bazı demografik özellikler ile yerel halkın golf turizmine yönelik algıları ile 

ilgili boyutların Anova sonuçları görülmektedir Tablo 5’da Eğitim düzeyi ile olumsuz 

ekonomik etki puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (F=3.379, p<0.05). 

Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için gruplar birbirleriyle 

karşılaştırılmıştır. Bu testin sonucunda: Üniversite (X= 3.33) düzeyinde eğitim alan bireylerin 

olumsuz ekonomik etki puan ortalamaları ile lise (X=2.78) düzeyinde eğitim alanların puan 

ortalamaları arasında farklılık vardır. 

Tablo 5 Eğitim Düzeyine Göre Olumsuz Ekonomik Etki Puanlarının ANOVA Sonuçları 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F p Anlamlı 
fark 

Gruplararası 13.347 4 3.337 3.379 .010 3 – 4 
Gruplariçi 227.139 230 .988 
Toplam 240.485 234 

Tablo 6’de eğitim düzeyi ile olumlu sosyo-kültürel etki puanları arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu bulunmuştur (F=3.305, p<0.05). 

Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için gruplar birbirleriyle 

karşılaştırılmıştır. Bu testin sonucunda: İlköğretim (X= 3.99) düzeyinde eğitim alan bireylerin 

olumlu sosyo-kültürel etki puan ortalamaları ile Üniversite  (X=3.58) düzeyinde eğitim 

alanların puan ortalamaları arasında, Lise (4.02) eğitimi alanlarla Üniversite  (X=3.58) 

düzeyinde eğitim alanların puan ortalamaları arasında farklılık vardır. 

Tablo 6 Eğitim Düzeyine Göre Olumlu Sosyo-Kültürel Etki Puanlarının ANOVA Sonuçları 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Ortalaması F p 

Anlamlı 
fark 

Gruplararası 8.406 4 2.102 3.035 .018 2 – 4 
Gruplariçi 159.281 230 .693 3 – 4 
Toplam 167.687 234 

Tablo 7’de Belek bölgesinde yaşama süresi ile olumsuz ekonomik etki puanları 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (F=4.358, p<0.05). 

Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için gruplar birbirleriyle 

karşılaştırılmıştır. Bu testin sonucunda: 1 yıldan az süredir Belek’te yaşayan bireylerin  (X= 

3.31)olumsuz ekonomik etki puan ortalamaları ile 15 yıldan fazla süredir Belek’te yaşayan 

bireylerin (X=2.26) puan ortalamaları arasında, 1-5 yıldır Belek’te yaşayan bireylerin (X= 

3.29) olumsuz ekonomik etki puan ortalamaları ile 15 yıldan fazla süredir Belek’te yaşayan 

bireylerin (X=2.26) puan ortalamaları arasında farklılık vardır. 
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Tablo 7 Belekte Yaşama Süresi ile Olumsuz Ekonomik Etki Puanlarının ANOVA Sonuçları 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Ortalaması F p 

Anlamlı 
fark 

Gruplararası 16.943 4 4.236 4.358 .002 1 – 5 
Gruplariçi 223.542 230 .972   2 – 5 
Toplam 240.485 234     

 

Tablo 8’da Belek bölgesinde yaşama süresi ile olumlu sosyo-kültürel etki puanları 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (F=5.905, p<0.01). 

Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için gruplar birbirleriyle 

karşılaştırılmıştır. Bu testin sonucunda: 1-5 yıldır Belek’te yaşayan bireylerin (X= 3.53) 

olumlu sosyo-kültürel etki puan ortalamaları ile 6-10 yıldır Belek’te yaşayan bireylerin 

(X=4.10) puan ortalamaları arasında, 1-5 yıldır Belek’te yaşayan bireylerin  (X= 3.53) olumlu 

sosyo-kültürel etki puan ortalamaları ile 11-15 yıldır Belek’te yaşayan bireylerin (X=4.03) 

puan ortalamaları arasında ve 1-5 yıldır Belek’te yaşayan bireylerin  (X= 3.53) olumlu sosyo-

kültürel etki puan ortalamaları ile 15 yıldan fazla süredir Belek’te yaşayan bireylerin 

(X=4.11) puan ortalamaları arasında farklılık vardır. 

Tablo 8 Belekte Yaşama Süresi ile Olumlu Sosyo-Kültürel Etki Puanlarının ANOVA Sonuçları 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Ortalaması F p 

Anlamlı 
fark 

Gruplararası 15.620 4 3.905 5.906 .000 2 – 3 
Gruplariçi 152.068 230 .661   2 – 4 
Toplam 167.687 234    2 – 5 

 
7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma, Belek halkının golf turizmine yönelik ekonomik, sosyo-kültürel ve 

çevresel algılarını belirlemek için yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda Belek halkının golf 

turizminin ekonomik ve sosyo-kültürel etkilerini olumlu algıladıkları, çevresel etkileri 

konusunda ise kararsız oldukları belirlenmiştir. Bunun temel nedeninin bölgenin ekonomik 

yapısının yoğunlukla turizme bağlı olmasından kaynaklı olduğu düşünülebilir. Çalışmaya 

katılanların % 53.6’sının ana gelir kaynağının turizm olması bu düşünceyi destekler 

niteliktedir. Ayrıca ana gelir kaynağı turizm olan bireylerin golf turizminin olumlu sosyo-

kültürel ve çevresel etkiler yarattığı düşüncesine sahip oldukları, ana gelir kaynağı golf 

turizmi ile ilgili olmayan bireylerin ise golf turizminin olumsuz çevresel etkiler yarattığı 

düşüncesine sahip oldukları belirlenmiştir. Bu durum Thomason ve ark.’nın (1978) “ticari 

kazançlarını tamamen gelen ziyaretçilerden elde eden yerli halkın gösterdiği hoşgörü, 

ekonomik açıdan onlara bağlı olmayan yerli halktan çok daha fazla olabilir (Uysal ve Baloğlu, 
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1994)” görüşünü desteklemektedir. Teorik olarak mantıksal değerlendirme yapılırsa, faydalar 

maliyetleri aştığın da yerel halk turizm gelişimini destekleyecektir (Jurowski ve Gursoy, 

2004). Belek bölgesindeki yerel halkın golf turizmi ile ilgili algıları; faydaların halen 

maliyetlerden fazla olduğu sonucunu göstermektedir. 

Çalışmanın sonuçları, Kuvan ve Akan (2005) tarafından yapılan çalışmada, turizmin 

ekonomik katkı sağladığı için yerel halkın bölgede turizmin gelişmesine genel bir 

memnuniyet duyulduğu bulgusu ile paralellik göstermektedir. Ayrıca Kuvan ve Akan’ının 

çalışmasında ormanlık alanların turizmden dolayı ciddi zarara uğradığı görüşü bulunmuştur 

(Kuvan ve Akan, 2005). Yapılan çalışmada “Otellerin ve golf tesislerinin inşası Belek 

bölgesindeki ormanlara ciddi anlamda zarar verir” önermesinin olumsuz çevresel etki 

boyutunun en yüksek ortalamaya sahip önermesi olması Kuvan ve Akan’ın çalışmasını 

desteklendiğinin göstergesidir. Ancak yapılan çalışma sonucunda yerel halkın golf turizminin 

çevresel etkileri konusunda çoğunlukla kararsız olması düşündürücüdür. Bu durumun sebebi 

turizme olan ekonomik bağımlılık olabilir. Yerel halkın bu bağımlılıktan kurtulması 

durumunda turizm algılamalarında değişim olabileceği düşünülmektedir. 

Çalışmanın diğer bir sonucu yerel halkın bölgeye gelen turistler ile karşılaştıklarında 

yüksek oranda memnuniyet (%74) hissi duymalarıdır. Doxey’in modeline göre yerel halk; 

destinasyonun keşfi ile az sayıda turistin bölgeye gelmesi ile “memnuniyet” içerisindeyken, 

giderek artan ve kitleselleşen turist hareketi ile kızgınlık hatta düşmanlık hissetmektedirler 

(Demiroğlu ve İzgi, 2007). Oysa Belek yirmi yıllık turizm geçmişine sahip yaklaşık bir buçuk 

milyona yakın ziyaretçisi ve kırkbeşbinin üzerinde yatak kapasitesi olan gelişmiş bir turizm 

destinasyonudur. Bu anlamda Doxey’in modelinin Belek bölgesi için geçerli olmadığı 

düşünülmektedir. 

Çalışmada, yabancı dil bilmeyen bireylerin; golf turizminin olumsuz sosyo-kültürel ve 

çevresel etkiler yarattığı görüşüne sahip olduğu, yabancı dil bilen bireylerin ise golf 

turizminin olumlu çevresel etki yarattığı görüşüne sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca turistler 

ile iletişim kurmayan bireylerin; golf turizminin olumsuz ekonomik ve sosyo-kültürel etkiler 

yarattığı görüşüne sahip olduğu, turistler ile iletişim kuran bireylerin ise golf turizminin 

olumlu sosyo-kültürel etki yarattığı görüşüne sahip olduğu belirlenmiştir. Bu durum yerel 

halkın turistler ile anlaşabilmeleri ve iletişim kurabilmeleri durumunda, turizmin etkilerini 

daha olumlu algıladıkları düşüncesini doğurmaktadır. Yerel halkın yabancı dil bilgisinin 

geliştirilmesine ve turistlerle etkileşimde bulunabilecekleri ortamların oluşturulmasına 
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yönelik çalışmaların yapılması, yerel halkın turizme yönelik daha olumlu algılarının olmasını 

destekleyebilir.  

Bu çalışma, Belek bölgesinde yaşayan 235 kişiyle gerçekleştirilmiştir. Yapılacak 

çalışmalarda, araştırmanın genelleme düzeyinin arttırabilmesi için daha geniş bir örneklem 

üzerinde yapılması düşünüle bilinir. Ayrıca yerel halkın golf turizmine yönelik ekonomik, 

sosyo-kültürel ve çevresel algılarının daha derinlemesine tespiti için her bir boyut tek tek ele 

alınabilir. Bu çalışma Belek merkezde gerçekleştirilmiştir. Daha sonra gerçekleştirilecek 

çalışmalarda kırsal alanda yaşayan bireylerde çalışmaya dâhil edilerek kırsal alanda yaşayan 

ve merkezde yaşayan bireylerin algıları arasındaki farklara bakılabilir. Ayrıca yeni yapılacak 

olan çalışmalarda genel turizm algısına yönelik bilgiler eş zamanlı olarak toplanabilir. Bu 

şekilde halkın golf turizmi ve genel turizm algıları arasındaki farklar incelenebilir. 
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KOCAELİ İLİ’NİN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Burhanettin ZENGİN1 Fatma ÖZÇELİK HEPER2 

ÖZET 

İlkçağlardan beri yerleşim yeri olarak çekici görünen Kocaeli, bugün Türkiye’nin en büyük 

sanayi şehirlerinden biri olarak sahip olduğu imajıyla zihinlerde yer etmiş olup doğal, tarihi 

ve kültürel değerleri ikinci plana itilmiştir. Kocaeli İstanbul’a olan yakınlığı, Karadeniz ve 

Marmara Denizi’ne olan kıyıları, fuarı, kayak merkezi, yaylaları, mesire alanları, gölü, 

olimpik buz pateni ve diğer çeşitli güzellikleriyle alternatif turizme imkânları sunan bir yapıya 

sahiptir. 

İlin var olan turizm potansiyelinden yeterince yararlanabilmesi için kamu kuruluşlarının, yerel 

yönetimlerin, yatırımcılarla, halk ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi ve 

turistik değerlerine sahip çıkmaları gerekmektedir. Kocaeli sanayi şehri imajından bir an önce 

sıyrılıp yeterli tanıtım çalışmaları ile turizmde hak ettiği yere gelmelidir. Tüm bu faaliyetlere 

başlamadan önce ciddi bir planlama çalışması gereklidir. 

Şehrin stratejik konumu, ekonomisinin güçlü olması, termal su kaynaklarının bulunması, 

ulaşım ağının geniş olması, çeşitli doğal ve kültürel zenginlikleri gibi avantajlarının yanı sıra 

yeterli seyahat ve konaklama tesislerinin olmaması, çevre kirliliği, kentsel görüntü, aşırı göç 

alması gibi dezavantajları da bulunmaktadır.  Bu çalışmanın amacı Kocaeli’nin turizm 

değerlerini ortaya koyup, bunlardan nasıl yararlanılabileceğine ilişkin somut öneriler 

getirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Kocaeli, Kocaeli’nde turizm, Alternatif turizm, Turistik ürün 

çeşitlendirmesi 

ABSTRACT 

Kocaeli, which has been an attractive place for settlement since the early ages, is now rooted 

in the minds as Turkey’s one of the biggest industrial cities. However, its natural, historical 

and cultural values have been pushed aside. Its proximity to İstanbul, its coasts of the Black 

1 Yrd. Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü,  Öğretim Üyesi 
2 Öğr. Gör. Sakarya Üniversitesi ,  Sosyal Bilimler Enstitüsü,   Turizm İşletmeciliği ABD 



Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal of Tourism And Research

Cilt / Volume: 2 Yıl / Year: 2013 
Sayı / Number: 1 

47 

Sea and the Sea of Marmara, its fair, ski resorts, highlands, recreational areas, lake, Olympic-

sized ice rink and with a variety of other beauties offer an alternative tourism opportunity. 

In order to benefit from its existing tourism potential, utilities, local governments, investors, 

local people and non- governmental organizations should liaise and protect their touristy 

values. Kocaeli should elude its image of ‘industrial city ‘right away and with adequate 

presentational activities , it should come to the point  where it deserves to come in tourism. 

Before starting to these activities, a significant planning study is essential.  

Besides the advantages of having a strategic location, strong economy, thermal water sources, 

extensive transportation network, a variety of natural and cultural riches, Kocaeli has some 

disadvantages such as;  the lack of adequate travel and accommodation facilities, 

environmental pollution, urban image and excessive migration. The aim of this study is to 

expose Kocaeli’s touristy values and to make concrete proposals on how to make use of them.  

Key Words: Kocaeli, Tourism in Kocaeli, Alternative Tourism, Diversification Tourist 

Product 

GİRİŞ 

Turizm sektörü yıllardan beri deniz, kum ve güneş üçlemesi üzerine kurulu bir hizmetler 

bütünü olarak algılanmış, zamanla insanların turizm sektöründen beklentileri değişerek yeni 

arayışlara başlamışlardır.  Teknolojide yaşanan gelişmeler,  dünyanın içinde bulunduğu çevre 

sorunları,  değişen yaşam şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan tüketim alışkanlıkları, yaşam 

tarzları, artan nüfus ile ilgili sosyal, kültürel ve diğer sorunlar, insanların dinlenmek ve 

eğlenmek için çok daha farklı turizm türlerine yönelmelerini de beraberinde getirmiştir.  

Geniş insan kitlelerine hitap eden turizm türlerinin yanı sıra sayıları sürekli olarak değişen 

fakat hiçbir zaman çoğunluk teşkil etmeyen insanlar, her defasında farklı turizm türlerine 

katılmayı tercih etmişlerdir (Çontu, 2006; 2). Turizmde tüketicilerin beklentilerinin zamanla 

değişmesi ve dünya görüşlerinin giderek gelişmesi onları yeni arayışlara itmektedir. Bu 

arayışların sonucunda ‘alternatif turizm’ adı altında yeni bir kavram doğmuş ve bu turizm 

şekli alışılagelmiş turizm anlayışlarının giderek değişmesine ve yeni turizm türlerinin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur (Hacıoğlu, 2008; 3). İnanç turizmi, golf turizmi, kongre turizmi, 

dağcılık, su sporları, kuş gözlemciliği, yeni tanınmaya başlayan yörelere seyahat gibi turizm 

faaliyetleri sözü edilen farklı bir yapıya sahip kesimin talepte bulunduğu turizm türleri 

arasında yer almaktadır.  
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Alternatif turizm kavramı, bütün gelecekteki turizmin gelişmesine yol gösterici olarak yeni bir 

çözüm şeklinde önerilmiştir. Kitle turizminin, en kısa zamanda çok fayda sağlamak amacıyla 

özel istekler yerine toplu hareketi ön planda tutması, çok insan barındırma planları, farklı 

insan gruplarını bir araya getirmesi, alternatif turizm türleri kadar planlı ve kontrollü 

olmamaları ve sınırlı hizmet vermeleri gibi birçok sorun dolayısıyla rahatsızlık verici bir 

duruma neden olmuştur. Bu yüzden araştırmacılar, turizmin gelişiminde kullanılan eski 

yöntemler ve kullanım tarzlarını eleştirmeye ve yerine alternatif turizmi önermeye 

yönelmişlerdir (Kerry, 1992; 50). 

Yaşamın her alanında rekabet ortamıyla iç içe olduğumuz dünyada ekonomi, teknoloji ve 

siyasi alanlardaki gelişmeler turizm sektörünü de etkilemiştir. Özellikle gelişmekte olan 

ülkelerin dünya turizm pazarından pay alabilmek için sundukları ürünlerini çeşitlendirmeleri 

gerekmektedir. Kaynakların yerli halkın ve turistlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 

kullanıldığı, çevrenin ve yerel kültürün gelecek nesillere miras bırakılacak biçimde iyi 

korunduğu sürdürülebilir turizm yaklaşımı giderek önem kazanmıştır (Akpınar, 2002; 208, 

Dinçer,1996; 342 ). 

Bu çalışmada sanayi şehri imajıyla turizm kaynaklarından yeterince yararlanamayan ve 

İstanbul’un gölgesinde kalan Kocaeli’nin alternatif turizm kaynakları ortaya konulup 

bunlardan nasıl daha fazla yararlanılabileceğine ilişkin çözüm önerileri getirilmiştir. Kocaeli 

bu güne kadar sanayisiyle kendi kendine yetebildiği için gerek kamu gerekse halk turizm 

varlıklarının farkına varamamışlardır. Tanıtım ve pazarlama çalışmalarının eksik olması, 

altyapı ve üstyapı tesislerinin eksikliği, havaalanının yeterli olmaması gibi sebeplerden dolayı 

il, Türkiye turizm illeri sıralamasında oldukça geridedir.  

1.1. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Değişik bölgelerin alternatif turizm kaynaklarının tespitine yönelik çeşitli dönemlerde 

araştırmalar yapılmıştır.  Cemali Sarı’nın Antalya’nın Alternatif Turizm Kaynakları, Planlama 

Yaklaşımları ve Önerileri  adlı 2008 yılında yaptığı çalışmada, turistlerin doğal ortamla 

uyumlu ve çevre sorunları bulunmayan sahalarda stresten uzak, doğal çevreyle bütünleşerek 

dinlendirici turizm türlerini tercih etmeye başlamaları sonucu 1980’li yıllardan itibaren klasik 

turizm türlerinin yanı sıra diğer turizm çekiciliklerinin değerlendirilmesini gündeme getirmiş 

olup bu olguya bağlı olarak dağlar, yaylalar, mağaralar, akarsular, sulak alanlar, kaplıcalar, 

milli parklar, ormanlar ve vahşi doğal yaşam giderek daha büyük ölçüde turizm sektörünün 

içine girmiştir. 
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Ali Nadir Zeyrek tarafından Besni’de yapılan diğer bir alternatif turizm potansiyelini 

belirlemeye yönelik çalışmada (2008)  ülkemizin deniz, kum, güneş eksenli klasik turizm 

anlayışına alternatif olabilecek potansiyel zenginliğinin yüksek olduğunu belirtmiştir. Zöhre 

Bulut (2006) tarafından yapılan Erzincan İli Kemaliye İlçesi ve Yakın Çevresinin Alternatif 

Turizm Kapsamında Rekreasyonel Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi konulu araştırmada 

kentsel alanlarda yaşayan insanların doğa ile iç içe zaman geçirme eğiliminde olduğunu ve 

çalışma hayatlarında verimli olabilmek, enerji kazanmak için bu gibi alanlara yöneldiklerini 

belirtmiştir. Yeliz Ulusan’a göre  (Alternatif Turizm Çeşitlerinin Konya Turizmine Etkisi 

Üzerine Bir Araştırma, 2010) turizmde ürün çeşitlendirme; turizmin tüm yıla yayılması, tarihi, 

kültürel ve doğal kaynakların bir bütün olarak değerlendirilmesi bakımından ülkeye katkı 

sağlayacak, aynı zamanda rekabet üstünlüğünü koruma ve kaybetmeme açısından ülkenin 

turizm pazarına yeni ürünlerle açılmasına olanak tanıyacaktır (Ulusan, 2010 ; 244-260 ) 

Tüm bunların yanı sıra; Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Alternatif Turizm Faaliyetlerine 

Yönelik Bir Değerlendirme: Sivas Örneği  (2008), Ülkemizde Alternatif Turizm Bir Dalı 

Olan Eko Turizm Çeşitlerinin Bölgelere Göre Dağılımı ve Uygulama Alanları (2010), Fırtına 

Deresi Havzası ve Kaçkar Dağları Milli Parkı’nın Alternatif Turizm Açısından Önemi (2010), 

Doğu Karadeniz’de Alternatif Bir Turizm Merkezi: Kümbet Yaylası (2011) gibi birçok 

çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Kocaeli’nin alternatif turizm potansiyelini belirlemeye 

yönelik yapılan herhangi bir akademik çalışmaya rastlanmamıştır. 

1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

İletişim alanındaki son gelişmeler dünyayı bir köy haline dönüştürürken, insanların tatil ve 

dinlenme tercihleri açısından, turizm türlerinin de çeşitlenmesine sebep olmuştur. Son yıllarda 

insanlar kitle turizmine alternatif olarak doğa, tarih ve kültüre yönelmekte, insanların bu 

yönelişleri alternatif turizm kaynaklarına sahip olan yeni ülke, bölge ve/veya yöre arayışlarını 

da beraberinde getirmiştir.  

3.000 yıllık tarihi ile çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış  olan Kocaeli ilinin, tarım ve 

sanayide var olan  ekonomik, ticari ve beşeri gücünü, kültür ve turizm faaliyetlerine de 

yansıtarak turizm açısından da ortaya konması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında ilin 

doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin ortaya çıkarılması, var olan alternatif turizm 

kaynaklarının tespit edilerek turizme kazandırılması ile yöreye ek gelir kaynaklarının 

sağlanmasını kolaylaştıracaktır. Bu Kocaeli’nin refahı açısından da önem arz etmektedir. 
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İstanbul’a olan yakınlığının verdiği avantajlardan yararlanabilen Kocaeli’de turizm 

kaynaklarının yeterince kullanılamadığı bir gerçektir. Bu çalışmanın amacı bölge sanayisinin 

yanı sıra turizm değerleri bakımından mevcut potansiyelini ortaya koymak, yeterince 

değerlendirilemeyen bu kaynakların nasıl geliştirilip değerlendirileceği ve ilin turizmden nasıl 

daha fazla pay alabileceğini ortaya koymaktır. Bunların yanı sıra Kocaeli’nin sahip olduğu 

turizm kaynaklarından turizm adına nasıl yararlanılabileceğine ilişkin öneriler getirmek de 

çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır. 

Şekil 1: Kocaeli İlçeler Haritası 

Kaynak; Kocaeli.bel.tr, ET: 08.06.2012 

1.3. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE KISITLARI 

Kocaeli Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan Marmara Deniz’inin ve Marmara Bölgesi’nin 

doğusunda yer alan bir ildir. Araştırma sahasının kuzeyinde Karadeniz, doğu ve 

güneydoğusunda Sakarya, güneyinde Bursa batısında Yalova ve İstanbul illeri yer almaktadır. 

29o 22’  ve 30o 21’ doğu boylamları ile 40o 30’ ve 41o 13’ kuzey enlemleri arasında yer alır. 

Türkiye’nin en küçük 6.ili olan Kocaeli’nin yüzölçümü 3.505 km2’dir.  

2011 nüfus sayımına göre ilin nüfusu 1 milyon 601 bin olup km2’ye düşen nüfus sayısı 

yaklaşık 456 kişidir. Bu kapsamdaki il merkezi ile ilçelerin tümünün turizm potansiyelinin 

değerlendirilmesi amaçlandığından, çalışmamızın kapsamı Kocaeli ili sınırlarını 

kapsamaktadır. Diğer tüm çalışmalarda olabileceği gibi bu çalışmanın da süre ve maliyet 

kısıtları söz konusu olmuştur. 
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1.4. ARAŞTIRMANIN MATERYAL VE METODU 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme üç 

biçimde tasarlanabilir; yapılandırılmış görüşme, yarı yapılandırılmış görüşme ve 

yapılandırılmamış görüşme. Yapılandırılmış görüşmede araştırmacı sorulacak soruları 

önceden hazırlar ve görüşme sadece bu sorular çerçevesi içinde kalır. Yarı yapılandırılmış 

görüşmede araştırmacı görüşülene yönelteceği belli başlı soruları hazırlar. Ancak görüşme 

esnasında yeni sorular sorma gereği de hissederse onları da görüşülen kişiye yöneltir. 

Yapılandırılmamış görüşmenin tasarımında ise araştırmacı konuyla ilgili ayrıntılı bilgi 

toplamayı amaçlar ve sorular önceden belirlenmeden görüşmeciye yöneltir (Yüksel, Mil, 

Bilim, Nitel Araştırma, 2007; 8). 

Bu araştırma esnasından görüşme tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

kullanılmış olup, görüşmecilere önceden hazırlanan 15 adet soru yöneltilmiş ayrıca görüşme 

sırasında ek sorularda yöneltilerek konuyla ilgili detaylar öğrenilmeye çalışılmıştır. Görüşme 

il turizmi konusunda söz sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarında yetkili kişilerle yapılmış 

ayrıca bu kuruluşların konuyla ilgili yaptıkları araştırma ve kaynaklara başvurulmuştur. 

2. KOCAELİ İLİ’NİN TARİHÇESİ

M.Ö.262 yılında şehri inşa ettiren Büyük İskender’in Anadolu’yu fethetmekle görevli kralı

Nikomedes, şehre eşinin ismini vermiştir. Giderek yükselen Bitinya Krallığı’nın merkezi

Nicomedia, Büyük Hellenistik şehri olur. M.Ö. 91-94 yıllarında ise Romalılara bağışlanır.

Nikomedia bir süre Latinlerin işgalinde kaldıktan sonra Selçuklulara geçer. Orhan Gazi

zamanında Adapazarı ve Hendek yörelerinin valisi Akçakoca kenti alınca şehir Osmanlı

Devletinin egemenliğine girer. Başlangıçta İznik’in yan komşusu anlamında İznikmid olan bu

şehrin adı, zamanla İzmit’e dönüşmüştür.1888 yılına kadar İstanbul’a bağlı kalan İzmit bu

tarihten sonra ayrı bir şehir olur. İstiklal harbi öncesi İngiliz ve Yunanlı kuvvetlerin işgalinde

kalan şehir 28 Haziran 1921’de kurtarılmış olup cumhuriyet’in ilanından sonra Kocaeli

vilayetinin merkezi olmuştur (Kocaeli Turizm İl Müdürlüğü,2012).

3. KOCAELİ İLİ’NDE TURİZM

Kocaeli ili doğu ve güneydoğusunda Sakarya, güneyinde Bursa, batısında İstanbul ve Yalova 

İlleri, İzmit Körfezi, Marmara Denizi, kuzeyinde ise Karadeniz ile çevrilidir. Sakarya 
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Irmağının batı kıyısından başlayarak Pamukova ve İznik Gölünün kuzeyinden Bozburun’a 

kadar uzanan Samanlı Dağları, İzmit, Sapanca ve Adapazarı çöküntü alanına hakim bir 

konumdadır. Bir peneplen olan Kocaeli Yarımadasının il sınırları içinde kalan bölümü dalgalı 

düzlüklerden oluşur. Kocaeli’nin Başkent Ankara’ya olan uzaklığı 342 km, İstanbul’a olan 

uzaklığı ise 111 km’dir. Türkiye’nin en doğusu olan Iğdır İli’ne (Dilucu Sınır Kapısı) uzaklığı 

1.404 km, en batısı Edirne İli’ne ise (Kapıkule Sınır Kapısı) olan uzaklığı 341 km’dir. 

Kocaeli’ndeki konaklama tesisleri işletme, yatırım ve belediye belgeli olarak sınıflandırılmış 

olup çalışmada bununla ilgili ayrıntılı verilere yer verilmiştir. İşletme belgeli konaklama 

tesislerinin toplam sayısı 30 olup bunların içinde beş yıldızlı otel sayısı bir, dört yıldızlı otel 

sayısı yedi, üç yıldızlı dokuz, iki yıldızlı on bir ve bir yıldızlı iki tane otel vardır. En fazla oda 

ve yatak sayısı dört yıldızlı otellerde olup toplamda 1584 oda ve 31999 yatak bulunmaktadır. 

Tablo: 1- Kocaeli’nde Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri ( 26.12.2012 ) 

Tesis Sayısı Sınıfı Oda Sayısı Yatak Sayısı 

1 ***** 123 284 

7 **** 591 1.246 

9 *** 514 997 

11 ** 326 606 

2 * 30 66 

Toplam 30 - 1.584 31.999 

Kaynak; Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2012 

Tablo: 2- Kocaeli İli’nde Turizm Yatırım Belgeli Konaklama Tesisleri ( 22.12.2012 ) 

Tesis Sayısı Sınıfı Oda Sayısı Yatak Sayısı 

4 ***** 642 1.284 

7 **** 675 1.343 

1 *** 182 364 

Toplam 12 - 1.499 2.991 

Kaynak; Kocaeli İl  Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2012 

Tablo 2’de yatırım belgeli tesislere bakıldığında işletme belgeli tesislerde olduğu gibi yine en 

fazla dört yıldızlı oteller görülmekte olup, bunların toplam oda ve yatak kapasiteleri 

diğerlerinden daha fazladır. Toplam yatırım belgeli tesis sayısı 12 olup, oda sayısı 1499, yatak 

sayısı ise 2991’dir. 
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Tablo: 3- Kocaeli İli’nde Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri (Niteliksiz), 26.12.2012  
 Tesis Türü Tesis Sayısı Sınıfı Oda Sayısı Yatak Sayısı 

Otel 2 2. sınıf 51 87 
Otel 2 1. sınıf 37 70 

Motel 1 - 23 50 
Pansiyon 4 3. sınıf 66 184 
Pansiyon 10 - 196 446 

Toplam  19 - 373 837 
Kaynak; Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2012 

 

Kocaeli’nde belediye belgeli konaklama tesislerine bakıldığında 1. ve 2. sınıf oteller de 

görülmekle birlikte pansiyonların çokluğu dikkat çekmektedir. Toplam tesis sayısı 19, oda 

sayısı 373, yatak sayısı ise 837’dir. 
 

Tablo: 4- Kocaeli Turizm İşletme Belgeli Lokanta, Özel Belgeli Tesis, Müstakil 
                Eğlence, Günübirlik Tesis ve Yat Çekek Yerleri, 05.01.2012 
 Lokantalar Özel Belgeli 

Tesis 
Müstakil 

Eğlence Yeri 
Günübirlik 

Tesis 
Yat Çekek 

Yeri 
Sayı 10 1 1 2 1 
Toplam Kapasite 2025 55 50 340 60 
Kaynak; Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2012 

 

Tablo 4’de yeme içme, eğlence ve yat çekek yerlerine ilişkin sayısal veriler görülmektedir. 

Buna göre lokanta sayısı diğer özel belgeli tesis, günübirlik tesislerden daha fazla olup toplam 

kişi kapasiteleri 2025’dir. 

 

Tablo: 5- Kocaeli İl kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Turizm İşletme Belgeli Seyahat 
Acentaları ( 05.01.2012 ) 

Grubu Sayı 
A 52 
C 13 

Toplam 65 
Kaynak; Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2012 

 

Tablo 5’de Kocaeli İli’ndeki seyahat acentalarının türleri ve sayıları gösterilmektedir. Buna 

göre Kocaeli’nde A grubu 52, C grubu 13 tane acenta vardır. İl’de B grubu acenta 

bulunmamaktadır. Acentaların büyük çoğunluğu İzmit ve Gebze merkezde bulunmaktadır. 
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Tablo: 6- Kocaeli Bakanlık Belgeli Tesislerde Konaklayan Kişi Sayısı, Geceleme  
                 ve Doluluk Oranları  (2003 -2010 ) 
Yıl Konaklayan kişi sayısı Geceleme Doluluk oranı % 

Yurtdışı Yurtiçi G. Toplam Yurtdışı Yurtiçi G. Toplam Yurtdışı Yurtiçi G. Toplam 
2003 8.149 40.414 48.563 33.570 76.303 109.873 9,47 21,53 31,00 
2004 9.863 39.153 49.016 41.668 78.915 120.583 11,64 22,05 33,69 
2005 11.026 42.898 53.924 47.278 88.115 135.393 12,08 22,52 34,60 
2006 26.990 72.413 99.403 92.628 140.821 233.449 13,55 20,60 34,15 
2007 24.035 95.439 119.474 75.669 220.248 295.917 9,77 28,45 38,22 
2008 45.521 135.636 181.157 94.712 293.189 387.901 10,32 31,93 42,25 
2009 44.114 129.137 173.251 77.005 251.507 328.512 7,66 25,03 32,70 
2010 35.460 121.179 156.639 81.430 281.610 363.040 7,31 25,28 32,59 
Kaynak; Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2012  

 

Tabloya bakıldığında konaklayan kişi sayısının en fazla olduğu yılın 2008 olduğu 

görülmektedir. 2008’e kadar yükselen konaklayan kişi sayısı değeri 2008’den sonra düşmeye 

başlamıştır. Her yıl yurtiçi konaklamaların yurtdışı konaklamalarından oldukça fazla olması 

dikkate değerdir. Geceleme sayılarına bakıldığında yine en fazla gecelemenin 2008 yılında 

gerçekleştiği görülmektedir. 2008 yılına kadar artan geceleme sayısında 2008’den bu yana 

düşüş gözlemlenmektedir. 

 
 

Tablo: 7- Kocaeli Belediye Belgeli Tesislerde Konaklayan Kişi Sayısı, Geceleme 
ve Ortalama Kalış Süresi  (2003 -2010 ) 

Yıl Konaklayan kişi sayısı Geceleme Ortalama Kalış Süresi 
Yurtdışı Yurtiçi G.toplam Yurtdışı Yurtiçi G.toplam Yurtdışı Yurtiçi G.toplam 

2003 1.228 65.845 67.073 2.611 82.241 84.852 2,1 1,2 1,3 
2004 1.187 66.398 67.585 84.995 88.894 88.894 3,3 1,3 1,3 
2005 2.539 57.470 60.009 14.113 78.675 92.788 5,6 1,4 1,5 
2006 1.052 53.877 54.929 2.471 64.234 66.705 2,3 1,2 1,2 
2007 6.371 112.317 118.688 26.690 143.858 170.548 4,2 1,3 1,4 
2008 1.350 103.951 105.301 4.365 144.787 149.152 3,2 1,4 1,4 
2009 2.008 92.906 94.914 9.280 133.003 142.283 4,6 1,4 1,5 
2010 2.908 110.384 113.292 4.459 135.377 139.839 1,5 1,2 1,2 
Kaynak; Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2012  
 

Tablo 7’de konaklayan kişi sayılarına bakıldığında bakanlık belgeli tesislerde olduğu gibi 

belediye belgeli tesislerde de yurtiçinden yapılan konaklamalar ağırlıklı üstünlüğe sahiptir. 

Konaklayan kişi sayısı 2003 ve 2004 yıllarında birbirlerine oldukça yakın giderken sonrasında 

2007 yılına kadar ciddi bir düşüş yaşanmıştır. 2007 yılında yaklaşık iki misli bir artış 

görülmekle birlikte sonraki yıllarda tekrar düşüşler yaşanmıştır. Geceleme sayılarına 

bakıldığında yine 2007 yılında ciddi bir artış gözlemlenmektedir. 

 Kocaeli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sayın Ali Yeşildal’a göre (Kişisel 

görüşme -3) Kocaeli’nin sanayi bölgesi olması konaklama tesislerinin doluluğunu artıran bir 

unsurdur. Yurtdışı ve yurtiçinden fabrikalara iş amaçlı gelen ziyaretçiler ve üst mevkide 
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çalışanlar şehrin turizm gelirlerini artırmaktadır. Kocaeli’de dört ve beş yıldızlı oteller 

yapılmaya başlanmış olup bu çalışmalar bittiğinde Kocaeli bir cazibe merkezi haline 

gelecektir. 

3.1. Kültür Varlıkları 

Eski sanat eserlerinin, tarihi yapıların, müzelerin, eski uygarlıklara ait kalıntıların görülmesi 

amacıyla yapılan seyahatler, araştırma ve inceleme için yapılan geziler kültür turizmini 

oluşturmaktadır (Batman ve Oğuz, 2008: 190). Kültür turizminin başka bir tanımını yapmak 

gerekirse; ziyaretçilerin gittikleri yerlerde tarihi ve ulusa ait değerleri görmesi ve tatmasıdır 

(Mehrhoff,1991;251). Özellikle de gelişmiş ülkelerde kültür turizmi kapsamında 

değerlendirilen turistik çekim öğeleri sanat eserlerinin sergilendiği müzeler, tiyatro, opera ve 

benzeri müzikal etkinliklerdir. Az gelişmiş ülkelerde ise dini ritüeller ve bunlara bağlı olarak 

meydana gelen sanat eserleri, el sanatları ve yerel toplumun günlük hayatta kullandığı her 

olgu ve objede eklenir ( Kahraman, Türkay, 2011; 48 ). 

İzmit Kemalpaşa mahallesinde Av Köşkü ile Atatürk Heykeli arasında yer alan Saat Kulesi  

(İzmit) kentin sembolü olmuştur (Resim 1).  Şehir müzeler bakımından oldukça zengindir. 

İzmit merkezde saat kulesinin yanında Kasr-ı Hümayun Saray Müzesi bulunmaktadır. Müze 

1999 depreminde ağır hasar görmüş olup 2005 yılında restorasyonu tamamlanarak tekrar 

hizmete açılmıştır. Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi (Eskihisar köyü), TCG Gayret Müzesi 

(İzmit), Yarhisar Müze Gemisi (Gölcük), Elektronik Kent Müzesi (İzmit) en çok ziyaretçi 

alan müzelerdir. Ayrıca Romalılar döneminde yapılan şehir surları (Resim 6) Roma Çağı 

duvar tekniği ve tuğla işçiliğini göstermesi yönünden büyük önem taşımaktadır. 

Pertev Paşa Külliyesi (İzmit), Çoban Mustafa Paşa Külliyesi (Gebze), Fevziye Cami (İzmit), 

Orhan Cami (İzmit), Eskihisar Kalesi, Mimar Sinan Köprüsü (Dilovası), Fatih Sultan Mehmet 

Otağı (Gebze),  Kaiser Wilhelm Köşkü (Resim 2) (Hereke), Üç Tepeler Tümülüsleri (İzmit), 

Gültepe Nekropolü (İzmit), Süleyman Paşa Hamamı (İzmit) ve Pembe Köşk (İzmit) ilde 

bulunan tarihi değerlerden birkaçıdır. Bunlardan Pembe Köşk (Resim 3)  valilik tarafından 

onarılmıştır. Orjinali olduğu gibi muhafaza edilerek düzenlenmiş olup bugün restoran olarak 

halka hizmet vermektedir. Eski bir liman şehri olan Kerpe’de yer alan antik limanda tarihi bir 

değer taşımaktadır ( Resim 7). 

Kocaeli Vali Yardımcısı Sayın Abdullah Etil’e göre Kocaeli halkı şimdiye kadar illerinde 

olan kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkamamıştır. Kocaeli’de geliştirilmesi gereken bir 

potansiyel olduğunu söyleyen Etil; tanıtım, alt ve üstyapı eksikliği ve şehrin sanayi şehri 
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imajından dolayı turizmin arka planda kaldığını ve bu sebepten dolayı yeterince 

gelişemediğini vurgulamıştır ( Kişisel görüşme 2 ). 

3.2. Kış Turizmi Alanları 

Maşukiye’den başlayan 17 km’lik orman yolunu takip ederek Kartepe’ye  ( Resim 4), ( İzmit 

Körfezi ile Sapanca gölüne bakan dağın zirvesi ) ulaşılmaktadır. Aralık ayının sonuna doğru 

sezonu açan Kartepe, İstanbul’a yaklaşık bir saatlik yakınlığıyla da hafta sonları 

günübirlikçilerin ilgisini çekmektedir. Kartepe’de hizmet veren beş yıldızlı The Green Park 

Kartepe, yaz aylarında kongre ve seminer merkezi durumundayken kış mevsiminde şehir 

gürültüden kaçmak isteyen kayak tutkunları tarafından tercih edilmektedir. Kartepe İstanbul’a 

yakınlığından dolayı ulaşım ve zaman problemi olan, yüksek eğitim ve gelir düzeyine sahip 

insanlar için Uludağ’a bir alternatif olarak görülmektedir. 

42 kilometrelik pist alanı ve 14 pistiyle yani bir kayak merkezi olan Kartepe’de kayağa yeni 

başlayanlar için kolay pistlerin yanı sıra özel ‘baby lift ‘alanı da çocuklara ayrılmış 

durumdadır. Üç bine yakın bitki çeşidi ile geyik, ayı, çakal ve tavşan gibi hayvanların 

yaşadığı Kartepe; tenis kortu, voleybol sahaları ve FIFA standartlarına göre yapılmış iki çim 

sahasıyla da spor turizminin merkezlerinden biri olmaya adaydır. 

Kocaeli Turizm Müdürü Sayın Adnan Zamburkan’a göre ( Kişisel görüşme -1 ) ; 

• Kartepe Uludağ’ı geçebilir fakat bunun için tesis sayısı oldukça yetersizdir. Kartepe’de 

sadece bir tane dört yıldızlı otel olup bu otel tam kapasite ile çalışmaktadır. Kartepe’ye 

yeni yatırımlar düşünülmektedir. 

• Kartepe yolunda geliştirme ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanmış olup bu bölgeye 

yeni yapılacak otellerin müşterileri de hazırdır. 

3.3. Kongre Turizmi Alanları   

Kongre turizmi, kişilerin daimi konakladıkları veya çalıştıkları yerler dışında uzmanlık 

gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollarında, belirli bir konuda, bilgi alışverişi 

yapmak amacıyla bir araya gelmelerinden ortaya çıkan seyahat, konaklama, olay ve ilişkilerin 

tümü olarak tanımlanmaktadır (Karasu, 1985; 8). Kongre turizmi, hem ulusal hemde uluslar 

arası platformlardaki dinamik ve çok yönlü gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya  çıkmıştır. 

Çünkü bilgi alışverişi ve yeni verilerin derlenerek değerlendirilmesi, yoğun ulusal ve uluslar 

arası toplumsal ve kültürel ilişkileri gerektirmektedir ( Hacıoğlu, Avcıkurt, 2008; 241).  

Türkiye, Avrupa ve Asya kıtalarının birleştiği yerde olması bakımından kongrelere çok uygun 

bir mekan olarak görülmekte ve çok sayıda birinci sınıf konaklama ve kongre tesislerine sahip 
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olması, dünyanın önemli şehirlerine ulaşımın rahatlıkla sağlanması, doğal ve tarihi 

çekiciliklerin zenginliğiyle de kongre turizmi açısından avantajlı durumdadır (Tavmergen ve 

Aksakal, 2004; 29). Kocaeli’nin coğrafi durumu da bunu desteklemekte olup ilde yeterince 

değerlendirilemeyen büyük bir kongre potansiyeli mevcuttur. Sabancı Kültür Sitesi, 

Süleyman Demirel Kültür Merkezi ve beş yıldızlı otelleri kongre turizmi için kullanılabilecek 

başlıca tesisleridir. 

Grand Yükseliş Otel’in Genel Müdürü Türkan Öztürk Kocaeli’nin kongre turizmi 

kapasitesinin mekan ve bölge olarak yeterli olmadığını söylemiştir. Baltürk Otelin Halkla 

İlişkiler ve Satış Müdürü Funda Öztürk; İstanbul’a yakın olmanın Kocaeli için kongre turizmi 

açısından bir dezavantaj olduğunu, Kocaeli’nin kongre turizminde sınıfta kaldığını ve birçok 

firmanın merkezinin İstanbul’da olmasından dolayı toplantı ve seminerler için İstanbul’un 

tercih edildiğini belirtmiştir.  Öztürk; Kocaeli’ne turistin çekilebilmesi için Kartepe, Kandıra, 

Kerpe, Maşukiye gibi doğanın ve denizin iç içe olduğu bölgelerin daha da canlandırılması 

gerektiğini düşünmektedir. 

Kocaeli Vali Yardımcısı Sayın Abdullah Etil’e göre ( Kişisel görüşme -2, 2012 ); 

• Kocaeli’nin İstanbul’a yakın olması kongre turizmi açısından bir dezavantajdır. İlde

özelliklede üniversitede küçük ölçekli kongreler düzenlenmekle birlikte büyük ölçekli ses

getiren ulusal ya da uluslar arası bir kongre henüz düzenlenmemiştir. Bunun en önemli

nedeni altyapı ve üstyapı tesislerinin eksikliğidir.  Kocaeli belediyesi bünyesinde büyük bir

kongre merkezi yapılması planlanmaktadır.

3.4. Sağlık ve Termal Turizmi Alanları 

Sağlık amaçlı turizm kapsamında değerlendirilen termal turizmi; doğal şekillerde belirli 

sıcaklığa sahip olarak yer üstüne çıkan ve faydalı mineralleri içeren şifalı suların, şifalı çamur 

ve buharların bulunduğu yörelerde, yöreye özgü iklim şartları içerisinde gerçekleşen turizm 

türüdür (Öztürk, Yazıcıoğlu, 2002; 9).  Sağlık turizmini tanımlamak gerekirse; tıbbi bakım 

amacıyla, özel bir servisi ya da ziyaretçinin kendi evinde bulamayacağı düzeyde kaliteli 

hizmeti satın almak için seyahate katılmasıdır (Kahraman, Türkay, 2011; 50 ). 

Teknolojideki baş döndürücü gelişmeler, insan yaşamını kolaylaştırıcı birçok buluşu ortaya 

çıkardığı gibi aynı zamanda kişi ve toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyen gelişmeleri de 

beraberinde getirmektedir. İnsanlar karşılaştıkları bu olumsuzlukları gidermek için ilk 

çağlardan beri sağlık amaçlı seyahatlerle özellikle de termal suların bulunduğu yerlere 

gitmişlerdir. İnsanlar iki sebepten dolayı bu tür seyahatlere katılmışlardır (Öztaş ve Karabulut, 
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2006: 24 ); 

• Varolan sağlıklarını korumak ve devamını sağlamak,

• Bozulan sağlıklarını düzeltmek ve yeniden eski sağlıklarına kavuşmak.

Sağlık turizmi için gelenler kürün türüne göre 15-20 gün aralığında bir süre konaklamak 

durumundadırlar. İnsanların sağlık amaçlı gerçekleştirdikleri seyahatler ve bu seyahatler 

sırasında gerçekleştirdikleri konaklama, yeme-içme vs. faaliyetler ise sağlık turizmi olarak 

adlandırılmaktadır (Kozak, 1997; 14). İnsanlar çok eskilerden beri sağlık amacıyla termal 

kaynaklara gittikleri bilinmektedir. 

İzmit'in Gölcük yolu üzerinden 15 km güneyinde Yeniköy sınırları içerisinde bulunan Yazlık 

Ilıcası denize 3 km. mesafededir. Bizans dönemine ait Ayazma'nın içinden çıkan su kükürtlü 

ve kalevi oligometalik sular grubuna girer. Cilt hastalıklarına iyi gelen sudan 1 m. 

derinliğindeki, 40 derecelik havuzda yıkanılarak yararlanılmaktadır. Ilıcanın restorasyon ve 

çevre düzenlemesine ilişkin çalışmalar sürmektedir. 

Kartepe eteklerinde Maşukiye yakınlarındaki Maşukiye Şifalı Suyu fundalıklar arasından 

çıkmaktadır. Suyun bulunduğu yöre denizden 50 m yüksekliktedir. İki kaynak durumunda 

olan sular saniyede 0,5 lt çıkmakta olup sıcaklıkları 20 derecedir. Cilt ve mide hastalıklarına 

iyi gelmektedir. Kocaeli merkeze bağlı Bahçecik beldesinde bulunan Soğuksu Şifalı Suyu, 

bölgeye ismini vermiş olup, mide rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinmektedir.  

Kocaeli Emex Otel’de 23 Haziran 2011 tarihinde sağlık turizmini geliştirmeye yönelik bir 

çalıştay düzenlenmiştir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın da katkılarıyla gerçekleştirilen 

bu çalıştayda başta İl Kültür Turizm Müdürlüğü olmak üzere birçok resmi kurum ve kuruluş 

katılmıştır. Bu çalıştayda Kocaeli’nin sağlık turizmi açısından avantaj ve dezavantajları 

belirlenmiştir. Buna göre Kocaeli’de bir yıl içerisinde dünya standartlarında üç tane özel 

hastane yapılacak olması, Sağlık Bakanlığı tarafından ‘ Bölge hizmet grup ‘ durumu açısından 

ilk 5 ilden biri olması, yeni konaklama ve termal tesislerin açılacak olması önde gelen 

avantajları iken İstanbul’a yapılacak olan yatırımlar, şehrin çevre kirliliği açısından olumsuz 

imajı, dil sorunu, kentsel görüntü ve kentsel dönüşüm için planlama ihtiyacı ve sanayinin kıyı 

ve sağlık turizmi alanlarını  daraltması dezavantajları arasında sayılabilir. 

3.5. Trekking,  Atlı doğa Yürüyüşü ve Su Sporları 

Tabii değerlerin bütününü kapsayan bu turizm çeşidinde turistlerin; tabiatla baş başa olma, 

yabanıl hayvanları gözleme, manzara seyretme, kırsal bölgelerdeki ortamı yaşama, sportif, 
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dinlence, gezi ve kamp kurma amacıyla her zaman bulunduğu yerden ayrılıp bu yerlere 

seyahat etmesi faaliyetlerini kapsayan turizm türüdür ( Zengin, 2006; 106 ). 

Son yıllarda turizm ve spor arasındaki ilişkinin giderek arttığı gözlenmekte olup her iki 

sektörde,  küreselleşen ekonomide hızla büyüyen endüstriler durumundadır (Higham ve 

Hinch, 2002: 175). Spor turizmi kişilerin eğlenmek amacıyla sürekli yaşadıkları yerlerden 

ayrılarak spor aktivitelerini seyretmek ya da bunlara katılmak amacıyla seyahat etmeleridir 

(Gibson, 1998;46).  

Karamürsel ilçesi, Karapınar Köyü’ne bağlı Başdeğirmen Trekking Sahasına Karamürsel 

Jandarma Komutanlığı’nın karşısından çıkan Karapınar yolu takip edildiğinde 8 km sonra 

ulaşılmaktadır. Her km başında bulunan alabalık levhasının işaret ettiği Başdeğirmen Mesire 

Alanı yeşillikler içinde anıtsal çınarların çevrelediği dereler boyunca devam eden sırtlarda 

doyumsuz manzaralı trekking sahalarına sahiptir.  

Binicilik sporu yapmak isteyen herkese imkân sağlamak ve bu alanda hizmet vermek 

amacıyla kurulan Kocaeli Atlı Spor Kulübü, ülkemizde binicilik sporunun gelişmesine 

katkıda bulunarak, genç yaşlardan başlamak üzere binici ve at yetiştirmektedir. Fuar alanında 

yer alan kulüp, 1992 yılında İzmit Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla kurulmuştur. Kulüp 

üyesi binicilerin yanı sıra üye olmayan kişiler de kulübün tüm imkânlarından 

yararlanabilmektedir.  

Kandıra, Kerpe, Kumcağız, Kefken ve Seyrek bölgeleri sualtı dalışların yapılabileceği 

bölgelerdendir. Sapanca Gölü ile birlikte Kartepe üzerindeki küçük göller ve Kandıra sahilleri 

sportif olta balıkçılığının yapılabileceği yerler arasındadır. İzmit Körfezi yelken sporları için 

elverişli bir konuma sahiptir. Ayrıca Derince’de bulunan olimpik donanıma sahip buz pateni 

tesisleri Türkiye’de gerçekleşen yurtiçi yarışmalara ev sahipliği yapmaktadır.  

Kocaeli merkez ilçesi sınırlarında yer alan Beşkayalar Tabiat Parkı, Darıca-Bayramoğlu Kuş 

Cenneti ve Temalı Parkı, Kartepe (1606 m.) vahşi  doğa, temiz hava, panoramik manzarasıyla 

Kuzu Yayla, Gebze’ye bağlı Tavşanlı Köyündeki kireç taşlarının erimesi sonucu gelişen 

özgün jeomorfolojik şekilleri ile Ballıkayalar Vadisi, Sapanca Gölü ve Karamürsel ilçesi 

Karapınar köyüne bağlı Başdeğirmen Mesire Alanı Kocaeli İli’nde dağ ve doğa yürüyüşleri 

yapmaya elverişli yerlerdir. Otel Asya İşletme Müdürü Nazmi Çaycı bölgeye gelenleri otel 

olarak ağırlamakta sıkıntıları olmadığını fakat bölgenin kendini yeterince tanıtamadığını 

düşünmektedir. Sportif ve kültürel faaliyetleri artırılması ile bölgenin turizm yönünden daha 

aktif hale geleceğini belirtmiştir. 
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Bu konu ile ilgili Kocaeli Turizm Müdürü Sayın Adnan Zamburkan (Kişisel görüşme -1) ile 

yapılan kişisel görüşmede şunları ifade etmiştir; 

• Kocaeli yıllardan beri sanayi şehri olarak bilinen imajından dolayı yeterli düzeyde doğal

alanları, kültürü, müzeleri, yaylaları, trekking ve su sporları alanları mevcut olmasına

rağmen pastadan yeterli düzeyde pay alamamaktadır.

• Kocaeli’de altmışa yakın doğa parkuru var. Offroad ve yelken yarışları yapılmaktadır.

Hafta sonları yerli ve yabancı turistler gelerek Yuvacık ve Maşukiye Yaylaları’nda doğa

yürüyüşleri yapmakta olup, çadır ve karavan turizmi Kandıra Yaylaları’nda devam

etmektedir.

• İl’e daha çok İstanbul’dan günübirlikçiler gelmekte olup, konaklama yapmadan geri

dönmektedirler. Bu durum İstanbul’a yakın olmanın getirdiği dezavantajlardan birisidir.

3.6. Kuş Gözlemciliği Alanları 

Türkiye’de çok çeşitli kuş türleri ve bu durumu yakından takip eden çok sayıda yabancı 

bulunmaktadır. Bu yabancılar turist olarak ilgili yörelere gelmekte, kuşları gözlemleyip 

ülkelerine geri dönmektedirler (Akat, 2000; 29). Türkiye’nin önemli kuş alanları arasında yer 

alan Sapanca Gölü, bütünüyle tarım alanları, meyve bahçeleri ve büyük kavaklıklarla 

çevrilmiştir. Kıyılarda küçük sazlık alanlar mevcuttur. Bu bölgede önemli sayıda su kuşu 

tespit edilmiştir. Burada önemli türler arasında macar ördeği, elmabaş, pakta ve sakarmeke 

bulunmaktadır.  

Sapanca Gölü dışında kuş türleri açısından önemli bir park haline gelmiş olan Darıca-

Bayramoğlu Kuş Cenneti ve Temalı Parkı’nda da  ( Resim 5) kuş gözetleme olanağı vardır. 

İstanbul’a 38 km. mesafede bulunan Darıca Kuş Cenneti ve Temalı Parkı, kuş türleri 

açısından dünyada benzeri olmayan bir park haline gelmiştir. Hayvanat bahçesinde 3000 çeşit 

hayvan ve 250’ nin üzerinde bitki çeşidi, tropik merkez akvaryum, botanik bahçeleri ile çocuk 

oyun alanları ve restoranlar ile bir bütün oluşturmaktadır. Kuş Cenneti eğitim, gezi ve 

günübirlik dinlenme amaçlı bir tesistir.  

  3.7.  Doğal Koruma Alanları 

Kartepe Kuzu Yaylası’nda panoramik manzara ve doğa çok etkileyici bir atmosfer 

yaratmaktadır.  Karamürsel Başdeğirmen Mesire Alanı İstanbul’a 130 km mesafede olup 

feribot ve karayolu ile ulaşım imkânı bulunmaktadır. Darıca Kuş Cenneti  ( Resim 5) ,140.000 

m2’lik alanı kapsamakta ve 3000 çeşit hayvan ve 250 çeşit bitki bulunmaktadır. Yine Kocaeli 
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Üniversitesi Umuttepe Kampüsü yakınlarından bulunan Kent Ormanı, geleneksel piknik 

anlayışının dışında insanların doğa ile baş başa olabileceği bir mekândır. 

1966 yılından beri süregelen Kocaeli Fuarı ekonomik açıdan önemliyken aynı zamanda 

insanların kültür, sanat, spor ve yürüyüş aktivitelerini yaptığı bir rekreasyon alanıdır. Hereke 

Halısı, Kandıra Bezi, Karamürsel Sepeti şehre özgü el sanatı değerleridir. Ayrıca pişmaniye 

kente özgü bir tatlı türü olarak ün kazanmıştır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

1980’li yıllardan sonra ülke için önemli bir sektör olan turizm sektörünü kamunun sürekli 

desteklemesi ve gerekli altyapı çalışmalarını tamamlaması gerekmektedir. Kocaeli ilinde tüm 

düzenlemelerde şehrin turizm değerleri göz ardı edilmiş ve sürekli bir sanayi yapılanması 

içine girilmiştir. Bu sanayi baskısının kontrol altına alınması ve Kocaeli’nin küllenmiş 

değerlerinin su yüzüne çıkarılması gerekmektedir. Şehir kültür, tarih, tabiat ve çevre varlıkları 

bakımından önemli sırlara sahip olup, Samanlı Dağları, Karadeniz kıyıları ve İzmit 

Körfez’indeki küllenmiş değerlerin su yüzüne çıkarılabilmesi için sanayiye dur denilmeli, 

kültür ve turizme ağırlık verilmelidir. Bunun için etkili bir planlama önceliklidir.  

Kocaeli’de turist sayısını ve turizm gelirlerini artırabilmek için kitle turizminin yanı sıra 

kültür turizmi, kongre turizmi, sağlık ve termal turizm, kış turizmi, kuş gözlemciliği,  dağcılık 

ve trekking, su sporları gibi alternatif turizm türleri değerlendirilmelidir. Kocaeli’nde var olan 

turizm potansiyelinden yeterince yararlanılamamasının en önemli nedeni tanıtım eksikliğidir. 

Tanıtıcı broşür ve CD’ler, yurtiçi fuarlara katılım ve TV programları İl Turizm 

Müdürlüğü’nce düzenlenmekte olup yurtdışı tanıtımlar Turizm Bakanlığı tarafından 

yapılmaktadır fakat yeterli değildir. 

Şehir, İstanbul’a yakın bir sanayi şehri olmanın avantaj ve dezavantajlarını birlikte 

yaşamaktadır. İstanbul’a yakın olmasından dolayı hafta sonu İstanbul’un kalabalık ve stresli 

ortamından uzaklaşmak isteyen günübirlikçilerin uğrak yeri olurken bu ziyaretçiler uzun 

süreli konaklama yapmadan evlerine geri dönmektedirler. Ayrıca İstanbul’a yakın olmasından 

dolayı kongre ve sağlık turizmi için ilin tercih edilebilirliği azalmaktadır. Kocaeli, İstanbul ile 

gerek altyapı gerekse tesislerin büyüklük ve sayıları itibariyle rekabet edebilecek durumda 

değildir. Kocaeli’de sanayinin yoğun olması iş turizmini canlandırmakta olup otellerde 

konaklayanların büyük bir çoğunluğunu bu amaçla gelenler oluşturmaktadır. 
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Kocaeli’yi de içine alan beş ili bir araya getirerek tek bir 

destinasyon olarak pazarlanmasını amaçlamaktadır. Bu iller Kocaeli ile birlikte, Sakarya, 

Düzce, Bolu ve Yalova’dır. Bu şekilde bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin kalış 

süreleri uzayacaktır. Kocaeli Büyükşehir Belediye’sinin güçlü olması, JCI belgeli üç sağlık 

kuruluşunun olması, ekonominin güçlü olması, termal su kaynaklarının bulunması, 2500 

yıllık Nikomedya’nın kalıntıları, kültürel tarihi ve doğal zenginlikler, şehrin stratejik konumu, 

eğitim potansiyelinin yüksekliği, turizmi destekleyen Doğu Marmara Kalkınma Ajansı gibi 

kuruluşların olması, ulaşım ağının geniş olması ve yeni konaklama tesislerinin yapılıyor 

olması şehir için fırsat oluşturmaktadır. 

Sanayi kenti imajı, sanayinin kıyı turizmi alanlarını daraltması, yeterli konaklama tesisi ve 

acentanın olmaması, aşırı göç alması, deprem kenti olarak anılması, çevre kirliliği açısından 

olumsuz imaj, eğitimli personel eksikliği, kentsel altyapının yoğun turist talebini karşılayamaz 

olması, genel olarak tesislerdeki hijyen denetimi eksikliği, İstanbul’a yapılacak olan 

yatırımlar ve kentsel görüntü şehrin turizm yönünden önde gelen eksiklikleridir. 

Kocaeli’nin kitle ve alternatif turizm potansiyelinin geliştirilebilmesi ve kentin turizm 

pastasından hak ettiği payı alabilmesi için bazı somut öneriler geliştirilmiştir. Bu öneriler şu 

şekilde sıralanabilir; 

• Kocaeli’nde mevcut kültür ve turizm bölgelerinin geliştirilmesi amacıyla planlama 

çalışmalarının tamamlanması  

•  Yeni turizm tesislerinin yapılması için yatırımcıların teşvik edilmesi 

• Yönetici ve çalışanların daha verimli olması konusunda hizmet içi eğitimler, AB 

eğitimleri, MARKA eğitimleri ve MEB eğitimlerinin yapılması 

• Alternatif turizmi geliştirmek amacıyla pilot kırsal turizm alanları oluşturulmalı, köyler bu 

amaçla eğitilmeli ve bu yönde uygun köy evlerinin düzenlenmesi 

• Sahillerin temiz tutulması amacıyla arıtmaların bir an önce kurulması ve faaliyete 

geçirilmesi  

• Bölge halkının başta ev pansiyonculuğu olmak üzere turizmle ilgili konularda 

bilinçlendirilmesi  

• Resmi ve özel kurumların ar-ge birimlerinin oluşturması, konaklama tesislerinin 

iyileştirilmesi konusundaki resmi kriterler  

• Bölgesel amatör rehberlerin turizm konusundan bilinçlendirilmeleri 
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• Turizm alanı ilan edilen bölgelerin orman bölgesi olarak görülmesi nedeniyle yaşanan imar 

sorunlarının çözümlenmesine yönelik çalışmaların yapılması   

• Kıyıların ve sahillerin düzenlenmesi, park alanları ve rekreasyon çalışmalarının yapılması, 

ayrıca kumsalların temiz tutulması  

• Kaynak sularının özelliklerine ve kullanım durumuna yönelik detaylı analizlerin yapılması 

için gerekli girişimlerin başlatılması  

• Kartepe’deki mevcut tesislerin atıkları için düzenlemenin yapılması ve çevre tahribatı 

yaratacak hususların önlenmesi  

• Kartepe’ye alternatif yol yapılması 

• Turizm bölgelerine giden yolların genişletilmesi ve düzgün hale getirilmesi  

• Kerpe antik Ceneviz Limanı’nın restore edilerek turizme kazandırılması ve Kerpe 

kayalıklarının asma köprülerle donatılarak halkın ve turizmin hizmetine sunulması 

• Antik Çağa ait İzmit Şehir Surlarının Restorasyonunun Yapılması  

• İlin sembolü haline gelen Saat Kulesi’nin mermer, cam ve ahşap gibi malzemelerden 

minyatür hediyelik eşyalarının hazırlanması  

• Kocaeli ili tanıtım web-sitesi, tanıtım CD’si ve broşürlerin oluşturulması ve turizm 

işletmelerinin e-ticaret uygulamalarına geçmesi   

• Bir Kocaeli kitabının hazırlanması ve dağıtımının sağlanması  

• Seyahat acentalarının sayısı artırılarak bölgenin tanıtımına katkıda bulunmaları 

• Ulusal ve uluslararası fuarlara katılımın sağlanması 
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KENT KİMLİĞİ KAPSAMINDA FESTİVALLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN FİLM 

FESTİVALİ ÖRNEĞİ1 

Serkan POLAT2   Semra AKTAŞ POLAT3  Mine HALİS4 

ÖZ 

Bu çalışmada kent kimliği kapsamında festivaller değerlendirilmiştir. Çalışmada 

Safranbolu’da düzenlenen Uluslararası Altın Safran Film Festivali kent kimliği bazında 

incelenmiştir. Çalışma kavramsal bir çalışma olup, çalışmada ikincil verilerden 

yararlanılmıştır. 2012 yılı eylül ayında 13.’sü düzenlenece         k o l a n  Uluslararası Altın 

Safran Belgesel Film Festivali’nin verilerine Safranbolu Belediyesi ile yapılan görüşmeler 

sonucu ulaşılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucuna   göre Safranbolu’yu diğer kentlerden ayıran 

kendine özgü kimliğine uygun bir konseptle düzenlenen Uluslararası Altın Safran 

Belgesel Film Festivalinin kültürle örülü kent kimliğinin oluşturulmasında, 

sürdürülmesinde ve kent tanıtımında etkili faaliyetlerden birisi olduğu söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Kent kimliği, festival, Altın Safran Film Festivali, Safranbolu 

AN EVALUATION ON FESTIVALS ON THE EXTENT OF URBAN IDENTITY: 

INTERNATIONAL GOLDEN SAFFRON DOCUMENTARY FILM FESTIVAL 

EXAMPLE 

ABSTRACT 

In this study, festivals are evaluated in the context of urban identity. International Golden 

Saffron Documentary Film Festival is analyzed on the extent of urban identity. This is a 

conceptual study in which both the primary and the secondary data (mainly), were used and 

the findings were given in descriptively. In this context, an unstructured interview was done 

with Safranbolu Municipality and the literature related to festivals and urban identity was 

reviewed. According to the results of this study, it can be said that when the International 

Golden Saffran Documentary Film Festival is arranged with the concept reflecting local 

identity that distinguishes the city from other cities, it can be one of the effective events 

creating urban identity and promoting the city.  

1 Bu makale  30-31 Mayıs 2012 tarihinde Kırgızistan/Bişkek’te düzenlenen “Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin 
Modernizasyonu Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur. 
2 Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, serkanp@sakarya.edu.tr 
3 Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi saktas@sakarya.edu.tr 
4 KTMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü., minehalis@gmail.com 

mailto:mimhalis@gmail.com
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Keywords: Urban Identity, Festival, International Golden Saffron Documentary Film 

Festival, Safranbolu 

1. GİRİŞ

Fiziksel ve sosyal mekânlar olarak kentler, kendilerini diğerlerinden ayıran, farklı 

kılan özellikleri ile kendilerine özgü kimlikleri oluşmaktadır. Bir kentin anlamı, değeri kente 

özgü unsurlarla ifade edilmektedir. Kent kimliği olarak tanımlanan olgu, kentin akılda 

kalıcılığını artırmakta ve kentin yararına adımların atılmasına etki etmektedir. Safranbolu 

belediyesi tarafından 2000 yılından bu güne uluslararası olarak düzenlenen Altın Safran 

Belgesel Film Festivalini ele alan bu çalışma söz konusu festivalin kente kimlik kazandıran 

unsurlardan birisi olduğu görüşünden hareketle hazırlanmıştır.  

Çalışmada öncelikle kent kimliği konusuna değinilmiş, sonrasında ise festivallerin 

kısa bir tanımı yapılarak Safranbolu hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın sonraki 

aşamasında ise Safranbolu Belediyesi’nden alınan bilgiler ve Safranbolu Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı, Safranbolu Kaymakamlığı web sitelerinden 

alınan bilgiler doğrultusunda Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali hakkında 

bilgilere yer verilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda bir değerlendirme yapılarak sonuç 

ve öneriler geliştirilerek çalışma sonlandırılmıştır. 

2. KENT KİMLİĞİ

Kent, tarihin farklı dönemlerine ait fiziksel, sosyal ve kültürel değerlerin birikimi sonucu 

oluşan fiziksel, mekânsal ve sosyal bir ortamlardır (Birol, 2007:1). Keleş (2005), kentlerin, 

bağlı oldukları ekonomik ve toplumsal dizgelerin birer parçası olduklarını ifade etmiştir. 

Yaşam biçimi açısından kentler arasında ortak özellikler bulunmasına rağmen, kentlerin kendi 

tarihsel gelişim sürecinde oluşturdukları farklılıklar da bulunmaktadır. Bu farklılıklar 

kentlerin kendine özgü “kimliğin” oluşmasında önemli rol oynamaktadır (Tatlıdil, 2009, 326). 

Kent kimliği, kentleri anlamlı kılan, farklılaştıran, kente ait ve o kente değer katan, o 

kente özgü unsurların oluşturduğu bir bütündür (Birol, 2007,1). Kent kimliği kente ne 

kazandırır sorusuna yanıt arayan Demir (2006,117) bir kentin kimliğinin olmasını diğer 

kentlerden sıyrılıp akılda kalıcılığını artırdığını, kentin büyümesinin kent kimliğine entegre 

biçimde geliştiğini, kentin kimliğine zarar verecek durumların en baştan reddedilmesini 

sağladığı, kent kimliğine bağlı olarak toplumsal duyarlılığın olabileceğini, kente yapılması 

düşünülen yatırımların kentin kimliğine uygun olabileceğini ifade etmiştir. 
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Bir kentin kimliğini oluşturan onun kültür varlığı; kültürüne katkıda bulunan da kentin 

kimliğidir (Koçak, 2011,263). Kent kimliklerinin önemli belirleyicileri genelde, yerleşmelerin 

tarihi dokuları içinden çıkmaktadır. Kaleler, eski saraylar, kamusal ortak kullanım alanları ya 

da özgün, yöresel konut dokuları, geleneksel işlev alanları gibi (Kiper, 2004b,21). 

Beyhan ve Ünügür’e (2005) göre kimlik-kültür ilişkisi, imaj ve algılama olayları ile 

beraber düşünülmelidir. Kimlik-kültür ilişkisine değinen Beyhan ve Ünügür (2005) bir kimlik 

öğesi olan kültürün, toplumun geleneğini, göreneğini, yaşama biçimini, adetlerini, 

alışkanlıklarını kapsayan bir kavram olduğunu ifade etmişler ve bir toplumun kültür 

düzeyinin seviyesinin, toplumu oluşturan bireylerin yarattığı çevrenin kimliğini belirlemede 

ve yönlendirmede etken olarak görev yaptığını eklemişlerdir. Kiper, (2004a,14) kent 

kimliklerinin oluşmasında en önemli girdi olan tarihsel-kültürel mirasın da ormanlar, tarım 

alanları gibi doğal kaynaklarla birlikte korunarak değerlendirilmeleri gereken varlıklar 

olduğuna değinmiştir. Örneğin; Venedik’ in kanalları, Paris’ in sarayları, tarihi müze yapıları, 

katedralleri ve Eiffel kulesi tarihle bağları olan kentlere kimliklerini veren değerler olarak 

kabul edilmektedir. Hong Kong ve New York’ un gökdelenleri bulundukları kentlerin eko-

nomik açıdan önemli öğeleri olmalarının yanı sıra ana kimlik öğeleri olarak da ziyaretçilerin 

çekim odağı haline gelmiştir. Türkiye’de kentlerin kimlik altyapısını, Anadolu 

yarımadasındaki farklı ve zengin kültürlerin karşılıklı etkileşimleri ile birlikte özellikle 

Osmanlı dönemi oluşturmaktadır  (Ulu ve Karakoç, 2004, 59-60).  

Birol (2007,1), kent kimliğinin oluşumu için bir süreç gerektiğini ve kentin kendisi 

gibi kent kimliğinin de bir zamansallık boyutu bulunduğunu kimliğin oluşumunun 

kendisinden önceki gelişmelerden bağımsız olarak düşünülemeyeceğini ifade etmektedir. 

3. FESTİVAL VE FİLM FESTİVALLERİ

Türkiye’de festival, şenlik, fuar, panayır hemen hemen aynı anlamlarda kullanılmakta 

ve tümüne ise etkinlik denilmektedir. Türkiye’de ulusal ve uluslararası düzeyde 1000’in 

üzerinde etkinlik düzenlenmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen etkinlikler 

etkinliğin gerçekleştiği bölgenin çekiciliğini artırmakta ve bu çekiciliklere etkinlik (olay) 

çekiciliği denilmektedir. Festivaller de bu etkinlik çekiciliklerinden sadece birisidir.  

Festival kavramı, Türk Dil Kurumu’nun Büyük Türkçe sözlüğüne göre; “dönemi, 

yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat 

gösterisi; belli bir sanat dalında oyun ve filmlerin sunulması ve gösterilmesi sonunda ödül 

veya derece verilmesi biçiminde düzenlenen ulusal veya uluslararası gösteri dizisi, şenlik; bir 

bölgenin en ünlü ürünü için yapılan gösteri, şenlik; düzensiz toplantı, curcuna” şeklinde 
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tanımlanmaktadır (TDK, 2012). Şenlik kavramı ise, “şen olma durumu, kalabalık, bayram 

kalabalığı, ev önündeki bahçe, bostan, kalabalık, topluluk” anlamları ile karşılık bulurken, 

İngilizcedeki festival sözcüğünün karşıtı olarak ise çeşitli sözlüklere göre şu anlamlar 

görülmektedir; 

Gösterim sanatları sözlüğüne göre “Çeşitli oyunların ve sanat ürünlerinin halk 

Önünde belli bir düzen ve sıra içinde topluca değerlendirilmesi ve sonunda ödül verilmesi ile 

ortaya çıkan gösteriler kümesi.”  

Halkbilim Terimleri sözlüğüne göre “Bir toplumun kendini her tür kötü dış ve iç 

etkenlerden korumak, bol ürün elde etmek, barış ve güvence içinde yaşamak amacıyla bir 

mevsimden ötekine, bir yaşam çağından sonrakine ve toplumsal bir yaşantıdan başka bir 

yaşantıya geçme ya da tarihsel, dinsel, söylensel olay, kişi, varlık ve yüce varlıkları anma 

sırasında topluca yemek yiyerek, oynayarak, bağırarak, iş görerek yaptığı geleneksel eğlenim 

türü”  

Sinema ve Televizyon Terimleri sözlüğüne göre “Çeşitli filmlerin topluca oynatılması, 

değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi biçiminde düzenlenen ulusal ya da uluslararası film 

gösterisi. Çeşitli televizyon izlencelerinin topluca gösterilmesi, değerlendirilmesi, 

ödüllendirilmesi biçiminde düzenlenen gösteri” biçiminde tanımlanmaktadır (TDK,2012). 

Ülkemizde festival ve şenlik kavramlarının her ikisi de kullanılmaktadır. Bu çalışmada sadece 

festival olarak isimlendirilen etkinlikler konu alınacaktır. 

Sezgin’in tanımına göre festival, dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı ya da 

niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisine denilmektedir (Sezgin, 2001, 

74). Festivaller yerel yönetimler aracılığıyla hem ulusal hem de uluslararası olarak 

düzenlenmektedir. Festivaller genelde düzenli olarak her yıl yapılmaktadır. Tuğsav’ın (2000) 

ifadesine göre festivaller ülke ve bölge turizmine katkısı gözardı edilemeyecek kadar 

önemlidir. Bu festivaller hem kültürü en iyi şekilde tanıtmak hem de yurtta ve dünyada barışı 

sağlamak açısından yardımcı unsurlardandır. 

Festivaller düzenlendikleri bölgenin/ şehrin ekonomisini ve tanıtımını olumlu yönde 

etkilemekte ve bölgenin turistik çekiciliğini artırmaktadır (Frisby ve Getz, 1990). Güncel 

kültür turizmi kapsamında ele alınan festivallerden yöresel etkinliklerde, bölgesel 

etkinliklerde, ulusal ve uluslararası etkinliklerde bahsedilmektedir (Kocapınar, 2007). 

Festivaller konularına göre ayrılabilirler. Türkiye’de düzenlenen 1000’in üzerinde festival 

vardır. Tablo 1’de bunlardan sadece bazıları verilmiştir. 
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Tablo 1: Türkiye’de Düzenlenen Festival Örnekleri 
FESTİVAL ADI DÜZENLEYEN KURUM 

MÜZİK FESTİVALLERİ 
İstanbul Müzik Festivali İstanbul Kültür Sanat Vakfı 
İstanbul Caz Festivali İstanbul Kültür Sanat Vakfı 
Blues Festival Bursa Belediyesi 
Uluslararası Mersin Müzik Festivali Mersin Belediyesi 
Uluslararası Ankara Müzik Festivali Sevda Cenap And Müzik Vakfı 
Opera ve Bale Festivalleri 
Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
Bodrum Uluslararası Bale Festivali Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 

KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALLERİ 
Uluslararası Side Kültür ve Sanat Festivali Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü- 

Side Belediye Başkanlığı 
Uluslararası Kültür Sanat Festivali Trabzon Belediye Başkanlığı - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

İstanbul Tiyatro Festivali İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
Dt-Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali Adana Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü 
Orhan Asena Tiyatro Festivali Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 
Küçük Hanımlar Küçük Beyler Tiyatrola Festivali Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 
Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları 
Festivali 

Bursa Kültür ve Sanat Vakfı 

TARIMSAL ÜRÜNLERLE İLGİLİ FESTİVALLER 
Çilek Festivali Ereğli Belediyesi 
Karpuz Festivali Diyarbakır Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
Kültür Turizm ve Fındık Festivali Akçakoca Belediyesi 
Altın Fındık Festivali Ordu Çatalpınar Belediyesi 
Tekirdağ Kiraz Festivali Tekirdağ Belediyesi 
Malatya Genel Sanayi ve Ticaret Fuarı, 
Uluslararası Kültür Sanat ve Kayısı Festivali 

Malatya Belediyesi Kültür AŞ 

Rize Çay ve Turizm Festivali Rize Valiliği  ve Rize Belediye Başkanlığı 
Sarımsak Festivali Kastamonu Taşköprü Belediyesi 

Kızılırmak (2006,188) bir çalışmasında tarımsal ürünler ile ilgili yerel etkinlik ve 

festivallerin düzenlenmesinde temel amaçlar, il ve ilçelerin üretmiş oldukları tarımsal 

ürünlerin tanıtımının yapılarak yerel ekonomiye katkı sağlanması, gelenek ve göreneklerin 

yaşatılması ve yöre halkının sanat ve kültür ile ilgili beklentilerinin karşılanması olduğunu 

ifade etmiştir.  

Film festivalleri sinema kültürünü yaygınlaştıran önemli faaliyetler olmasının yanında 

kentin sahip olduğu çekiciliklerin de ön plana çıkarılmasında aracı olmaktadır. Günümüzde 

film festivalleri artık düzenlendikleri şehirlerle özdeşleşmiştir. Örneğin Cannes şehri Cannes 

Film Festivali ile anılmaktadır. Bununla birlikte Toronto, Sundance, Berlin Uluslararası Film 

Festivallerinin de düzenlendikleri şehirle entegre bir şekilde anıldığı ifade edilebilir. Tablo 

2’de dünya ölçeğinde gerçekleştirilen film festivallerinden bazıları gösterilmiştir. 

Bu festivallerden Venedik Film Festivali dünyanın en eski film festivalidir. 1932 

yılından bu yana her yıl düzenli olarak yapılmaktadır (wikipedia.org). Cannes Film Festivali, 

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde düzenlenen uluslararası film festivalidir. 

Büyük ödül, Altın Palmiye'dir. Cannes Film Festivali Avrupa'daki en önemli 3 Film 

festivalinden biridir. Cannes Film Festivali ilk olarak 1946'da Casino de Cannes'da 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1932
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yapılmıştır. Cannes Film Festivali Venedik Film Festivali ile yarış halindedir (www.festival-

cannes.fr).  

Tablo 2: Dünya’dan Film Festivali Örnekleri 
Cannes Film Festival (Cannes) 
Toronto International Film Festival (Toronto) 
Venedik Film Festival (Venedik) 
Sundance Film Festival (Utah) 
Berlin International Film Festival (Berlinale) 
New York International Film Festival 
Jameson Dublin International Film Festival (İrlanda) 
LocarnoInternational Film Festival (İsviçre) 
Valladolid International Film Festival (İspanya) 
San Francisco International Film Festival (San Francisco) 
Netherlands Film Festival (Holanda) 
Montreal World Film Festival(Kanada) 
San SebastianInternational Film Festival(İspanya) 
Tokyo International Film Festival(Japonya) 
Rotterdam International Film Festival(Hollanda) 
Stockholm International Film Festival 

Toronto Uluslararası Film Festivali, 1976'dan beri Toronto'da düzenlenen yarışmasız 

bir film festivalidir. TIFF Group tarafından düzenlenir (tiff.net/thefestival). Sundance Film 

Festivali Robert Redford tarafından 1981 yılında kurulmuş olan Sundance Enstitüsü'nce her 

yıl ABD'nin Utah Eyaleti’nde gerçekleştirilir (www.sundanceguide.net). 

Türkiye örneklerine değinilecek olursa; “Altın Koza Film Festivali” ilk kez 1969 

yılında ‘Altın Koza Film Şenliği’ adıyla Adana Belediyesi ve Adana Sinema Kulübü 

öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. Altın Koza Film Festivali, Akdeniz Ülkeleri’nin yanı sıra 

Amerika Birleşik Devletleri’nden Japonya’ya kadar dünyanın pek çok ülkesinden filmi, 

sektörün her alanında görev yapan sinema profesyonelini konuk eden bir sinema platformu 

haline gelmiştir. Festival her yıl Türk sinemacıların yanı sıra Avrupa’dan da yaklaşık 700 

konuğu ağırlamakta ve her yıl yaklaşık 70 bin izleyiciye ulaşmaktadır 

(altinkozafestivali.org.tr).  

Kültür-Turizm Eğitimi ve Uygulamaları Daire Başkanlığı Görevleri arasında yer alan 

Genel Müdürlüğün görev alanına giren ulusal ve uluslararası nitelikteki kültürel faaliyetlerin 

(bilimsel toplantı, sergi, şenlik, festival, anma günü, , özel gün ve hafta, yarışma vb.) 

organizasyonu ve yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemlerin, ilgili birimlerle işbirliği içinde 

yürütülmesini sağlamak ve toplumda turizm konusunda farkındalığı arttırmak, doğal, tarihi ve 

kültürel varlıkların sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmesini sağlamak 

(aregem.kulturturizm.gov.tr) maddesi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel 

yönetimler olmak üzere yerel halkın, sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleşen 

http://tr.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
http://tr.wikipedia.org/wiki/Robert_Redford
http://tr.wikipedia.org/wiki/1981
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sundance_Enstit%C3%BCs%C3%BC&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Utah
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festival ve şenlikler Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yardıma ilişkin yönetmeliği ile 

desteklenmektedir.  

İlgili Madde: Yardım yapılabilecek etkinlikler arasında Kültür, sanat ve turizm 
değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel, 
ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, 
sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin projeler yer 
almaktadır (Madde 6) (Sayı 28199, 09.02.2012). 

Adana’da düzenlenen Altın Koza Film Festivali Çukurova’nın geleneksel ürünü 

pamuğu simgelerken Antalya Altın Portakal Film Festivali ise Antalya’nın portakalını 

simgelemektedir. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Avrupa ve Asya´nın en köklü film 

festivallerinden biri, ülkemizin ise en eski ve uzun soluklu film festivalidir.1950´li yılların 

ortalarında, tarihi Aspendos Tiyatrosu´nda düzenlenmeye başlayan konserler ve tiyatrolar, 

Antalya Altın Portakal Film Festivali´nin temel taşını oluşturur (altinportakal.org.tr).  

Tablo 3:Türkiye’de Düzenlenen Film Festivalleri 
FESTİVAL ADI DÜZENLEYEN 

Uluslararası Ankara Film Festivali Dünya Kitle İletişim Vakfı 
Uluslararası İstanbul Film Festivali İstanbul Kültür Sanat Vakfı 
Uluslararası Randevu İstanbul Film Festivali TÜRSAK Vakfı 
Mini Bank Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali TÜRSAK Vakfı 
Uluslararası İzmir Film Festivali Güzel Sanatlar Eğitim ve Kültür Vakfı 
Avrupa Filmleri Festivali (Gezici Festival) Ankara Sinema Derneği 
Uluslararası Bodrum Çevre Filmleri Festivali Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı 
Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Uçan Süpürge 
Filmmor Kadın Filmleri Festivali SS. Filmmor Kadın Çevre Kültür ve işletme kooperatifi 
Uluslararası Uzakdoğu Film Festivali Uzakdoğu Kültür Derneği 
Uluslararası Sinema ve Tarih Buluşması Film Festivali Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı 
İstanbul Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali B.S.B. Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği 
Adana Altın Koza Kültür ve Sanat Festivali Koza Kültür ve Turizm Hizmetleri A.Ş. 
Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) 
Uluslararası Eskişehir Film Festivali Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 
Safranbolu Altın safran Belgesel Film Festivali Safranbolu Belediyesi 
Paso Öğrenci Filmleri Festivali Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü 
Ankara Film Festivali Bünyesinde Kısa Film Günleri Dünya Kitle İletişim Vakfı 
İstanbul Uluslararası Kısa Film Günleri İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği 
Uluslararası Kısa Metrajlı Film ve Video Yarışması Antalya Altın Portakal Film Festivali 
İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali Festival Organizasyon 
Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali Çevre Film 
Kaynak: Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, 2012 

Tablo 3’te Türkiye’de düzenlenen film festivalleri verilmiştir. Türkiye’de düzenlenen 

tüm film festivalleri sadece bu tablodakilerle sınırlı değildir. Bunların dışında, Mardin’de 

düzenlenen Sinemardin Uluslararası Mardin Film Festivali, Malatya Uluslararası Film 

Festivali, Dağ Filmleri Festivali, Ayvalık Uluslararası Film Festivali diğer film 

festivallerindendir. 
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4. KENT KİMLİĞİ KAPSAMINDA ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN BELGESEL

FİLM FESTİVALİNİN DEĞERLENDİRLMESİ

Türkiye festivaller açısından oldukça zengindir. Türkiye’de 1000’in üzerinde festival 

gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada film festivallerin kent kimliği konusunda değerlendirilip 

değerlendirilemeyeceği belirlenmeye çalışılacaktır. Çalışmanın bu bölümünde Sanatsal 

Etkinlikler Komisyonun sıraladığı 22 film festivali (Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, 2012) 

esas alınarak Karabük’ün ilçesi olan Safranbolu’da 2000 yılından bu yana düzenlenen Altın 

Safran Belgesel Film Festivali değerlendirilecektir. Öncelikle Karabük ili Safranbolu ilçesi 

hakkında kısa bir bilgi verilecek sonrasında Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 

ile ilgili bilgilere yer verilerek kent kimliği kapsamında değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

4.1.Safranbolu 

Safranbolu, Karabük ilinin en büyük ve gelişmiş ilçesidir. Klasik Osmanlı kent 

mimarisini yansıtan tarihî evleri ile ünlü olan şehir, bu özelliği sayesinde 17 Aralık 1994 

tarihinden beri Türkiye'de Dünya Miras Listesi'nde yer alan 9 kültürel varlıklardan biridir ve 

turistik ilgi çekmektedir. Safranbolu ismini, bölgede yetişen ve nadir bir bitki olan safrandan 

alır (Safranbolu İl Kültür ve Turizm Vakfı, 2012). 

Resim 1: Safran Çiçeği Resim 2: Safran Çiçeği

Kaynak: Safranbolu Belediyesi, 2012a,  Kaynak: Safranbolu Kaymakamlığı, 2012c 

Safran: Safranbolu’ya ismini veren ve en kalitelisi Safranbolu’ da yetişen safran 

çiçeği, dünyanın en pahalı baharatı olma unvanını taşıyan endemik bir bitkidir. Safran 

bitkisinin ürün olarak kullanılan kısmı yalnızca ortasındaki lifler olduğundan yetiştirilmesi ve 

bakımı çok emek isteyen bir bitkidir. 1 kilogram kuru safran elde etmek için ortalama 150 bin 

safran çiçeği gerekmektedir. Kendi ağırlığının yüz bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilme 

özelliği bulunan safran; ilaç, gıda, kozmetik sanayinde kullanılmaktadır (Safranbolu 

Belediyesi, 2012a). 

http://www.safranbolu.bel.tr/userfiles/images/IMG_9453.JPG
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Tablo 4: Safranın Dünyada Yetiştirildiği Ülkeler 
Asya Avrupa Kuzey Afrika Orta Doğu 
İran 
Azerbaycan 
Hindistan 
Pakistan 
Çin 

Yunanistan 
İtalya 
Fransa 
İspanya 

Fas  
Mısır 

İsrail 

Kaynak: Safranbolu Kaymakamlığı, 2012b 

Safranbolu geleneksel Türk toplum yaşantısının tüm özelliklerini yansıtan ve uzun 

tarihi geçmişinde yarattığı kültürel mirası çevresel dokusu içinde koruyan örnek bir kenttir. 

Ülkemizde bulunan yaklaşık 50.000 kadar korunması gerekli kültür ve tabiat varlığının 

yaklaşık 1500’ü Safranbolu’dadır. Sahip olduğu zengin kültürel mirası kent ölçeğinde 

korumadaki başarısı Safranbolu’yu “Dünya kenti” yapmış ve Safranbolu, UNESCO 

tarafından 17 Aralık 1994 yılında “Dünya Miras Listesi” ne alınmıştır (Safranbolu Belediyesi, 

2012b). 

Anadolu’nun kuzey batı kesiminde, Antik Devirde tarihçi Homeros’un İlyada 

destanında Paplagonya olarak geçen yöre Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 

İmparatorluklarına ev sahipliği yapmıştır. Safranbolu 1196 tarihinde Türklerin eline 

geçmiştir. 1423 yılından itibaren Osmanlıların egemenliğine girmiştir. Kentin 17. yy da 

kervan yolu üzerinde önemli bir konaklama merkezi oluşu, bölgede ticaretin gelişimine 

olanak sağlamıştır. Sahip olduğu zengin kültürel mirası kent ölçeğinde korumadaki başarısı 

dolayısıyla Safranbolu “Dünya Kenti” ve “Müze Kent” olarak bilinmektedir (Safranbolu 

Kaymakamlığı, 2012a). 

Safranbolu Belediyesi’nin yayınladığı son üç yıllık faaliyet raporlarına göre 

(Safranbolu Belediyesi, 2012c), Safranbolu’nun tanıtım faaliyetleri arasında katıldığı fuar ve 

organizasyonlar şunlardır; 

• Travel Turkey İzmir Fuarı,

• Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı,

• ITB Berlin Fuarı,

• İsviçre Turizm Fuarı,

• Riyad Fuarı

2009 yılından bugüne uluslararası ve ulusal fuar, kongre ve çalıştaylara katılmasının

sağladığı bazı avantajlar elde edilmiştir; Bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir (Safranbolu 

Belediyesi, 2012c); 
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• Uluslararası Tokyo Turizm ve Seyahat Fuarı’nda ki (JATA) ikili ilişkilere dayanarak

Safranbolu’da Dünya Miras Konseri,

• İsviçre Fuarında “En Güzel Safranlı Yemek Ödülü”,

• Emitt Fuarında Batı Karadeniz Havzası Kalkınma Birliği’nin kurucularından biri

olarak “En İyi Birliktelik Ödülü” ve “Avrupa Diploması Ödülü”,

• Avrupa Seçkin Destinasyonlar yarışmasında finale kalmak

Tablo 5: Safranbolu Ziyaretçi Sayıları 
Yıl Yerli Turist Yabancı Turist Toplam 
2009 116.634 17.396 134.030 
2010 138.121 22.619 160.740 
2011 173.674 32.685 206.359 
Kaynak: Safranbolu Belediyesi, 2012c 

Son üç yılda Safranbolu’yu ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı günübirlikçi 

turistlerle birlikte toplam 1.101.700 kişidir.  

4.2 Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ve Kent Kimliği Kapsamında 

Değerlendirilmesi 

Festivalin internet erişim sitesi olan “www.altinsafran.com/” 2013’te 14’sü 

düzenlenecek olan festivale hazırlık için yenilendiğinden erişime kapalıdır. Festivale ilişkin 

bilgiler Safranbolu Belediye’sinden alınan izinle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden 

sağlanmıştır. Çalışmanın bu bölümünde Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ile 

ilgili olarak Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile yapılan görüşme 

sonucunda ulaşılan bilgilere yer verilecektir5. 

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden (2012) alınan bilgilere 

göre; Altın Safran Belgesel Film Festivali, Dünya miras listesinde yer alan Safranbolu’yu, 

ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtmak amacıyla 2000 yılından bugüne Safranbolu’nun 

tanınmasında ve korunmasında büyük katkısı olan “Safranbolu’da Zaman” filminin 

yönetmeni Süha Arın tarafından Türkiye’nin ilk Belgesel film festivali olarak başlayan 

uluslararası düzeyde bir festivaldir. 

Festivalin amacı; Safranbolu’yu uluslararası ölçekte tanıtmak, Safranbolu’da 

korumacılık kültürünü güçlendirmek, kültür turizmine ve yöre ekonomisine katkıda bulunmak 

ve Belgesel filmin, toplumsal bellekteki gücünü göstermektir. Her yıl kesintisiz sürdürülen 

festivalin konusu “Kültürel Miras “ olarak saptanmıştır. Uluslararası belgesel film ve fotoğraf 
5 Bu veriler Altın Safran Belgesel Film Festivali Sekretaryasından Barış Kaya’nın yardımları sonucu elde edilmiştir. Barış 

Kaya’ya çalışmanın hazırlanmasındaki katkılarından ötürü teşekkür ederiz. 
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yarışmaları, festival konsepti olarak her yıl belirlenen tema üzerine yapılan konferans ve 

paneller, sergiler, her yıl tekrarlanan en iyi korunan ev ya da en iyi restore edilen yapıya 

verilen plaket, geziler, konserler, gösterimler festival kapsamı içinde işlevlerini 

sürdürmektedir. 

Festival, Danışma Kurulu Başkanı, Karabük valisi, Danışma Kurulu Başkan Vekili, 

Safranbolu Kaymakamı ve Festival Organizasyon Komitesi Başkanı Safranbolu Belediye 

Başkanı tarafından organize edilmektedir. Festivalin sekretaryasını Safranbolu Belediyesi 

üstlenmektedir. Festival için öncelikle bir festival komitesi oluşturulur. Bu komitede belediye, 

kaymakamlık, valilik gibi kamu kurumlarının yanında dernek vakıf gibi sivil toplum 

kuruluşları da bulunmaktadır. Festival jüri üyeleri Türkiye’nin önemli üniversitelerinin 

Sinema TV Bölüm başkanlarından seçilirken bunun yanında ABD ve Fransa gibi yurt 

dışından da jüri olarak katılım sağlanmaktadır.  

Türkiye’nin hemen her üniversitesinden Sinema TV Bölümü öğrencileri, belgesele 

gönül vermiş yönetmenlerin yoğun bir katılım gösterdiği festivale özellikle Balkan 

ülkelerinden Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek, Romanya ve Kafkas ülkelerinden 

Azerbaycan ve Gürcistan gibi katılımcılar ilgi göstermektedir. 

Yöre halkı festivalin her aşamasında gönüllü olarak yer almakta açılışın yapıldığı 

kortejden kapanıştaki konsere kadar gerek katılımcı gerek yardımcı olarak rol 

üstlenmektedirler.  Festival Safranbolu’ya maddi manevi her anlamda katkı sağlamaktadır. 

Festivalin gerçekleşeceği hafta Safranbolu’ da otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaşmakta 

bu gelen misafirlerin tamamına yakınını belgesele gönül vermiş kişiler oluşturmaktadır. 

Tablo 6: Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’ne Katılan Eser Sayıları 
Yıl Belgesel Film Katılan Eser Fotoğraf Katılan Eser 
2009 80 426 
2010 62 518 
2011 83 760 
Kaynak: Safranbolu Belediyesi, 2012c 

Yarışmanın genel teması “Kültürel Miras ve Korumacılık” tır. Yarışma Profesyonel ve 

Desteklenmesi Gereken Belgesel Film olmak üzere iki kategoride düzenlenir. Katılımcılar 

hangi kategoride yarışmaya katıldıklarını başvuru formunda belirtirler. Öğrenci çalışmaları 

Desteklenmesi Gereken Belgesel Film kategorisinde değerlendirmeye alınır. Her iki kategori 

için katılma koşulları aynıdır. Yarışmada Profesyonel ve Desteklenmesi Gereken Belgesel 

Film kategorilerinde toplam yedi ödül verilmektedir.  
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Tablo 7: Safranbolu Altın Safran Belgesel Film Festivali Ödül miktarları 
Profesyonel Kategori Desteklenmesi Gereken Belgesel Film Kategori 

Birinci:  6.000 TL 
İkinci:    4.000 TL 
Üçüncü:  3.000 TL 

Birinci: 3.000 TL 
İkinci : 2.000 TL 
Üçüncü: 1.500 TL 
Suha Arın Özel Ödülü : 1.500 TL 

Kaynak: Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda 
hazırlanmıştır. 

Kültürel Miras ve Korumacılık teması altında 2000 yılından itibaren gerçekleştirilen 

festivalin bir de yan bir konusu olmaktadır. 2010 yılında düzenlenen festivalin yan konusu 

Hamam Kültürü olurken, 2011 yılında düzenlenen festivalin yan konusu ise Su Kültürü olarak 

belirlenmiştir. Belirlenen bu yan konularla ilgili paneller yapılmakta ve resim sergileri 

açılmaktadır. Bu etkinlikler sayesinde Safranbolu’nun ulusal ve uluslararası düzeyde 

tanıtılması, ülkenin var olan kültürel zenginliklerinin işlenmesi, belgesel film aracılığı ile 

bilgi, belge ve doküman arşivinin oluşturulması ve bölgede “Kültür Turizminin” gelişmesi 

amaçlanmaktadır. Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy ile yapılan bir röportajda 

Aksoy’un bir ifadesi şu şekildedir,  

“ Dünya miras listesinde yer alan Safranbolu'da, 12 yıldır ''Kültürel Miras ve 

Korumacılık'' temasıyla düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 

sayesinde 10 bin belgesel film ve yaklaşık 50 bin fotoğraf arşivi oluşmuştur”. 

Safranbolu kültür turizmi yapan Türkiye’deki önemli merkezlerimizden birisidir. 

Kültür turizmi geçmişte üretilmiş olan değerler bütününü içeren bir olgudur. Safranbolu sahip 

olduğu bu değerlerin turizm amaçlı kullanımında öncelikle geçmişte üretilmiş ve günümüze 

kadar gelebilmiş kültürel öğelerini koruma altına almayı hedeflemiş ve korumacılık alanında 

çalışmalara başlamıştır. Altın Safran Belgesel Film Festivali bu çalışmalardan sadece birisidir. 

Altın Safran Belgesel Film Festivali’ni diğerlerinden ayıran yönü, bu festivalin belgesel 

alanında yapılan ender festivallerden olmasıdır. Bu yarışmalarla, hem ilçe dünyaya tanıtılıyor, 

hem de gelecek kuşaklara bir belgesel mirası kalıyor. Bu yönüyle diğer film festivallerinden 

farklı bir festivaldir. 

12 yıldan bu yana düzenlenen bu etkinlikler kapsamında 2011 yılında düzenlenen 

festivalde gerçekleştirilen film ve fotoğraf yarışması ödül törenine ilişkin bilgiler tablo 8’de 

toplu bir şekilde verilmeye çalışılmıştır. 
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Tablo 8: 2011 Yılı 12. Safranbolu Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde Ödüle Layık Görülen Eserler 
Ödül Alan Eser Adı Ödül Alınan Kategori Ödül Sahibi 
Bağlamam Var Üç Telli Pofesyonel Sevilay TÜCCAR              
Saklı Tarihin Gizemli Çocukları Pofesyonel Müjgan TANER 
Selahattin’in İstanbul’u Pofesyonel Aysim TÜRKMEN 
Ben Geldim Gidiyorum    Desteklenmesi Gereken Belgesel 

Film Kategori 
Metin AKDEMİR 

Dara’nın Küçük Bilyeleri Desteklenmesi Gereken Belgesel 
Film Kategori 

Veysel Cihan HIZAR    

Bir Avlu Bir Kent Desteklenmesi Gereken Belgesel 
Film Kategori 

Canan ALTINBULAK 

Hamam  Süha Arın Özel Ödülü Ahmet Eşter DÖNMEZ ve 
Barış KAYA      

Dara’nın Küçük Bilyeleri Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği Veysel Cihan HIZAR    
Hamam  Teşvik Amaçlı Teşekkür Belgesi Ahmet Eşter DÖNMEZ ve 

Barış KAYA      
Kuyuda Fotoğraf Yarışması Birincilik Yılmaz Topçu 
Çeşme Suyu Fotoğraf Yarışması İkincilik Gamze Demir 
Çamurdan Sanata Fotoğraf Yarışması Üçüncülük Çetin Canbazoğlu 
Kaynak: Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda 

hazırlanmıştır. 

Söz konusu açıklamalar doğrultusunda bir ilçe olmasına rağmen bağlı olduğu il olan 

Karabük’ten daha fazla adını duyuran Safranbolu ilçesi Safranbolu Belediyesi, Safranbolu 

Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı’nın ortak 

çalışmaları neticesinde  “kültür başkenti “, “korumacılığın şehri” vb. şekilde sahip olduğu 

kent kimliğinin sürdürülebilirliği sağlanmaya çalışılmaktadır. 

5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Yapılan bu çalışmanın sonuçlarına göre bir kentin sahip olduğu çeşitli ürünlerin kentin 

kimliğinin oluşturulmasında önem arz ettiği görülmüştür. Örneğin çay ile Rize, karpuz ile 

Diyarbakır, elma ile Amasya, patates ile Bolu, sarımsağı ile Kastamonu, çileği ile Karadeniz 

Ereğli, gülleri ile Isparta ve bunlar gibi daha birçok örnek kent ile kentin iklimine uygun 

olarak yetiştirilen ürünler kente kimlik kazandırılmasında ve kent ile özdeşleştirilmesinde çok 

önemli araçlardır denilebilir. Sadece yetiştirilen ürünler değil, söz konusu kentte yaşamış ünlü 

bir kişi örneğin, Erzurum’un Nene Hatun’u, Konya’nın Mevlana’sı, Kırşehir’in Neşet Ertaş’ı, 

Kayseri’de doğup yaşamış olan Aziz Vasillius, Eskişehir’de doğan Yunus Emre kent kimliği 

hakkında ipucu vermektedir. Kentin sahip olduğu doku da kent kimliği hakkında bilgi veren 

önemli unsurlardandır. Çalışmanın konu alanı olarak seçilen Safranbolu kültür ve korumacılık 

dokusu, yine benzer şekilde Ankara Beypazarı ilçesi, Sakarya’nın Taraklı ilçesi de kent 

kimliğini geleneksel doku üzerine oluşturmaya çalışan örneklerdendir.      
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Dünya Miras Başkenti olarak bilinen Safranbolu bu ününü dünya kamuoyuna çeşitli 

kanallarla duyurmaya çalışmaktadır. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 

Safranbolu’nun uluslararası tanıtım araçlarından birisidir. Festivaller düzenli yapılan şehir 

etkinlikleri olarak bir şehre kimlik kazandırılmasında etkili unsurlardandır. Festivallerin 

isimleri genellikle festival kentlerinde üretilen tarım ürünlerden gelmektedir. Bunlara örnek 

olarak; karpuz festivali, çilek festivali, fındık festivali, domates festivali, kiraz festivali 

verilebilir. Çalışmanın konusunu oluşturan Altın Safran Belgesel Film Festivali de adını ender 

olarak dünyanın birkaç yerinde yetişen bitki olan Safran bitkisinden almaktadır. Festivaller 

üzerine yapılmış bilimsel çalışmaların az olması, bu festivallerin gruplandırılmasında 

farklılıklara yol açmaktadır. Bu konudaki literatüre katkı yapacak çalışmaların artması bu 

farklılıkları ortadan kaldıracaktır. 

Kent kimliği, kentleri anlamlı kılan, farklılaştıran, kente ait ve o kente değer katan, o 

kente özgü unsurların oluşturduğu bir bütün olarak tanımlanmaktadır. Festivallerin kültür 

turizminin büyüyen bir bölümünü oluşturduğu düşünüldüğünde kente kimlik 

kazandıran/kazandırması düşünülen ürünlerin festivaller aracılığı ile turistik bir çekicilik 

olarak duyurulması gerektiği ifade edilebilir.  

Yerel halka genelde ücretsiz düzenlenen festivallere katılım özendirilmelidir. Yapılan 

çalışmada ele alınan Altın Safran Belgesel Film Festivali ile ilgili olarak elde edilen bilgiler 

arasında izleyici sayılarının olmadığı görülmektedir. Sadece film festivalleri değil, diğer tüm 

festivaller için yerel yönetimlerin ne derece etkili ve etkin olduğunun halk gözüyle 

değerlendirilmesinin yapılmasını sağlanabilir. Hem yerel halk, hem de festivallere dışarıdan 

katılan katılımcılar için memnuniyet anketleri düzenlenip, yerel halkın ve dışarıdan gelen 

katılımcı kitlesinin istek ve beklentileri belirlenebilir. Özellikle uluslararası düzeyde 

gerçekleşen festivallere yurtdışından gelen katılımcılarla yerel halkın etkileşimi ve dolayısıyla 

kültür etkileşimin deneyimlenmesi yerel halka katkı sağlayabilecektir. Özellikle uluslararası 

festival dönemlerinde turistik tesislerin önemi de göz ardı edilemeyecek ölçüdedir. Böyle özel 

günlerde konaklama ihtiyacını karşılayacak yatak kapasitesi, dünya mutfaklarının ve yerel 

yemeklerin sunulduğu restoranların olması gerekmektedir. Bir kenti diğerlerinden 

farklılaştıran kimlik unsurları bölge tanıtımı açısından önemli araçlarındandır. Dolayısıyla, bir 

şehre kimlik kazandıran ürünlerin festivallere konu edinerek geniş çevrelerce tanıtımı kent 

turizm faaliyetleri için önemlidir denilebilir. Bu nedenle, söz konusu festivalleri olduğu 

dönemlerde seyahat acentaları ile anlaşılarak ilgili tarihlerde tur programlarında kente yer 

verilmesi sağlanabilir.  
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