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TURİSTLERİN TURİZME YÖNELİK İNTERNET KULLANIM 

ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Mustafa GÜLMEZ1, Saadet ZAFER Kavacık2,  Yaşar Yiğit KAÇMAZ3, Paşa Mustafa ÖZYURT4 

ÖZET 

 İnternet kullanımının yaygınlaşması pek çok sektöre olduğu gibi turizm sektörüne de 

bir takım yenilikler ve değişimler getirmiştir. Bu çalışmada Alanya destinasyonuna gelen 

turistlerin turizme yönelik internet kullanım alışkanlıklarını belirlemek amaçlanmıştır. 

Antalya ili Alanya ilçesinde yapılan bu araştırma için birincil verilerin toplanmasında anket 

tekniğinden yararlanılmıştır. Örneklemede tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden 

kolayda örnekleme yöntemiyle farklı otellerde kalan 686 turistle görüşülmüştür. Bu çalışmada 

ki kare analizi, faktör analizi, varyans analizi ve t testi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre 

turistler otel ve acente seçim aşamasında öncelikle otelin ya da acentanın web sitesinden daha 

sonra ise Google vb. arama motorlarından bilgi almayı tercih etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İnternet, E-turizm, Web Siteleri, Otel ve Acente, Turist, Alanya 

JEL Kodu: L83, L86 

 

A RESEARCH ON INTERNET USING HABITS OF TOURISTS ABOUT 

TOURISM 

ABSTRACT 

 To pervade of internet usage has lead some changes and novelties in tourism sector as 

well as many others. The aim of this study is to determine tourists’ habits of tourism related 

internet usage that visit Alanya. The research was contucted in Alanya region. In the scope of 

this study, questionnaire survey which is a primary data collection method, is used. 

Convenience sampling method which is a type of non-random sampling method is used and in 

total 686 tourists were participated to the survey. In this study, chi-square analysis, factor 

                                                                 
1 Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi 
2 Arş. Gör. Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi, saadetzafer@akdeniz.edu.tr  
3 Akdeniz Üniversitesi, Yüksek Lisans Mezunu 
4 Arş. Gör. Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi 
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analysis, ANOVA and t test are used. While choosing hotel and agency, tourists firstly prefer 

the website of hotel or agency instead of search engines like Google etc. 

Key Words: Internet, E-Tourism, Websites, Hotel And Agency, Tourist, Alanya  

   

JEL Codes: L83, L86 

 

1. GİRİŞ 

 

 Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim turizm sektöründe yer alan işletmeleri 

etkilediği kadar turistleri de etkisi altına almıştır. Turizm sektöründe işletmeden tüketiciye 

(B2C) e-ticaret faaliyetlerine öncelik verilse de tüketiciden işletmeye (C2B) ve tüketiciden 

tüketiciye (C2C) e-ticaret faaliyetleri de son yıllarda önem kazanmıştır. 

 Tüketiciler günümüzde, internet sayesinde doğrudan işletmeyle veya şubeleriyle 

görüşebilmekte, ürün ya da hizmet alımını gerçekleştirebilmektedir. Dünyada internet alt 

yapısı geliştikçe internet kullanıcı sayısı da giderek artmakta ve buna bağlı olarak ticari 

faaliyetlerin internet üzerinden gerçekleşme oranı da yükselmektedir. Bilgiye ve veriye hızlıca 

ulaşmanın önem kazandığı günümüzde, insanlar oturdukları yerden günün 24 saati internet 

üzerinde alışveriş yapabilmekte ve otel ya da acente seçimini belirleyebilmektedir. Bu 

çerçevede turistlerin interneti e-turizmin bir parçası olarak araştırma, bilgi edinme, 

karşılaştırma ve satın alma amaçlı kullanmaya başladıkları bilinmektedir. Bu çalışmada türev 

çalışmalardan farklı olarak Alanya destinasyonuna gelen turistlerin internet kullanım 

alışkanlıklarıyla bu kullanımlarının turist tüketici davranışları üzerindeki etkisi ve otel ya da 

acente seçiminde internetin yeri ve önemi araştırılmıştır. 

 

2. TURİSTLERİN SEYAHAT TERCİHLERİNDE İNTERNETİN ROLÜ 

 

  İnternet 1960’larda Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından olası 

savaş durumunda bilgisayar sistemlerini birbirine bağlama amaçlı geliştirilen ARPA isimli 

proje sonucunda ortaya çıkmıştır. Proje kapsamında ortaya çıkan ARPANET bilgisayar 

sistemlerinin bel kemiği olarak bilinmektedir (Peterson ve diğerleri, 1997, s.331; Çubukcu, 

2010, s.41; Ekici ve Yıldırım, 2010, s.14). İnternet, askeri amaçlar doğrultusunda 
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geliştirilmesine rağmen takip eden yıllarda kamu ve akademik faaliyetler alanlarına doğru 

yönlenmiştir. Yirminci yüzyılın son on yılı içerisinde ise küreselleşmiş ve kullanımı hızla tüm 

dünyaya yayılmıştır. (Çubukcu, 2010, s.41). Mowery ve Simcoe (2002, s.1369) interneti 

dünyadaki bilgisayar ağlarının en büyüğü olarak tanımlamaktadırlar. İnternet; güncel bilgi, 

aranan ürün ve hizmetlere bilgisayarlar üzerinden ulaşma imkânı sunan, onları çevrimiçi satın 

almamıza olanak tanıyan, çağımızın küresel gerçekliğidir (Çolakoğlu ve Ataman, 2007, 

s.172). 2012 yılı verileri incelendiğinde internetin dünya genelindeki önemi, büyüklüğü ve 

hacmi daha iyi anlaşılmaktadır. 2012 yılında 2,4 milyarı aşkın insanın interneti kullandığı 

görülmektedir. 2,4 milyar insanın 1,1 milyarı Asya’da, 519 milyonu Avrupa’da, 274 milyonu 

Kuzey Amerika’da, 255 milyonu Latin Amerika ve Karayipler’de, 167 milyonu Afrika’da, 90 

milyonu Orta Doğu’da ve 24,3 milyonu Okyanusya ve Avusturalya’da yaşamaktadır 

(Pingdom, 2013). 

 İnternetin 1990’lar itibari ile yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanması ve bilgi 

paylaşımının artması müşterilere daha geniş pazarlara ulaşma imkanı sağlamıştır (Castenada 

vd., 2007:402; Luque-Martinez vd., 2007:881). İnternetin ticari alanda kullanılmaya 

başlanmasıyla beraber hem iş hem de tatil amaçlı seyahat edecek insanların satın alma 

alışkanlıkları da değişmeye başlamıştır. İnternet sayesinde müşteriler istedikleri yer ve 

zamanda turizm tedarikçileri ile direkt iletişim kurabilmekte, istedikleri bilgiyi talep 

edebilmekte ve talep ettikleri seyahat planlarını satın alabilmektedirler (Buhalis, 1998:1, 

Luque-Martinez vd, 2007:881). Müşteriler, hizmet sağlayıcı durumunda olan tur operatörleri 

ve/veya seyahat acentalarından 7/24 hizmet almaya başlamışlardır. Bu gelişmeye uyum 

sağlayan Easyjet ve Ryanair gibi havayolu firmaları, 2002 yılındaki rezervasyon işlemlerinin 

% 80’lik bölümünün internet üzerinden gerçekleştiğini belirtmişlerdir (Buhalis ve Licata 

2002, s. 214). Bu durum seyahat planlamalarının (destinasyon seçimi, rezervasyon, biletleme  

vb.)  internet  üzerinden  yapılmaya  başladığını  göstermektedir  (Buhalis  ve  Licata  2002, 

s.214; Buhalis ve Jun, 2011, s.3). Online turizm bilgilendirme servislerinin artmasından sonra 

internet,         araştırmalarda bolca kaynağın bulunabileceği bir yer halini almış ve böylece 

insanların konaklama ve turizm hizmetleri ile ilgili bilgi alma yöntemlerini değiştirmiştir 

(Mattila, 2004, s.450; Berger vd. 2007, s.75). İnsanlar internetin sunmuş olduğu zengin veri 

tabanı sayesinde karşılaştırmalı araştırma yapabilmektedir. İnternet insanlara güvenilir ve 

kesin bilgileri sağlayıp, online rezervasyon garantisi verirken aynı zamanda pazarda bulunan 

indirimli ürünleri de takip etme imkanı sağlamaktadır. (Buhalis ve Law, 2008, s.618). İnternet 

sayesinde müşteriler ulaşmak istedikleri otel, tur operatörü, seyahat acentesi gibi yerlere 

zaman gözetmeksizin 7/24 hızlı bir şekilde ulaşabilmektedirler (Buhalis, 2002, s.214; 
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Stokdale, 2006, s.205; Berger vd., 2007, s.75-76.) 

     İnternet, turistler tarafından hem seyahat öncesi bilgi toplama hem de seyahat sonrası 

deneyimlerini aktarma aracı olarak kullanılmaktadır (Munar, 2011, s.291). E-Turizm, bölgeyi 

ziyaret etmek isteyen kişiye bölgeyi daha önce ziyaret etmiş kişilerin beğenilerini, 

deneyimlerini ve destinasyon hakkındaki görüşlerini öğrenme fırsatı vermektedir (Sebastia 

vd.,2009, s.717; Berger vd., 2007, s.75). İnternet aracılığıyla elde edilen bilgiler, potansiyel 

ziyaretçilerin beklentilerini yeniden gözden geçirerek, kendilerine bölge seçiminde yardımcı 

olmaktadır (Sarı ve Kozak, 2005, s.360). Ayrıca internet, destinasyon bilgilerinin şeffaf ve 

kolay yoldan karşılaştırılmasına, tatil paketlerine, gezilere, konaklama ve tatil servislerine 

erişimi sağlamaktadır (Buhalis ve Jun, 2011, s.26). Seyahate çıkacak insanlar araştırmalarını 

artık daha fazla internet üzerinden yapmaya başlamışlardır (Sebastia vd., 2009, s.717). 

    ABD verilerine göre 2000 yılında küresel e-ticaret hacminin 270 Milyar USD olduğunu, 

2010 yılında ise e-ticaret hacminin yaklaşık 10 Trilyon USD olarak gerçekleştiğini 

görülmektedir. E-ticaret hacminin en yüksek gerçekleştiği coğrafi bölge % 40 payla Kuzey 

Amerika’dır. Veriler incelendiğinde 2002 yılında e- turizm hacminin 27 Milyar USD hacime 

ulaştığı görülmektedir. Bu hacim 2002 yılı için ABD turizm harcamalarının % 14,4’üne 

tekabül etmektedir. 2004 yılında, ABD’de seyahat biletlerinin sadece % 6’sı geleneksel 

diyebileceğimiz kağıda basılı bilet olarak kesilmiştir. 2007 yılında, ABD’de 40 Milyon hane 

seyahatlerini internetten ayırtarak, uçak, konaklama, araba kiralama, şehirlerarası tren, gemi 

seyahatleri ve paket turlara 86 Milyar USD ödemiştir. (Kamaruzaman ve Handrich, 2010, 

s.90-111). Bu verilere bakıldığında internetin günümüzde sahip olduğu etki alanı daha iyi 

görülmektedir. EIAA’nın (Avrupa İnteraktif Reklam Birliği) 2008 yılındaki çalışmasına göre, 

Avrupa Birliği ülkelerinde internet üzerinden alışveriş yapan kullanıcıların %54’ü seyahat 

bileti %42’si ise tatil amaçlı alışveriş yapmaktadır. 

    Amadeus isimli blog sitesinin 2012 yılında yapmış olduğu bir araştırmada katılımcılara son 

gezileri hakkında internet üzerinden yapmış oldukları inceleme ve araştırmalarda nelere 

dikkat ettikleri sorulmuştur. Turizm amaçlı seyahat eden kişilerin %26’sı daha önce o bölgede 

tatil yapanların görüşlerine, %17’si daha önce yayınlanmış fotoğraflara, %13’ü tedarikçilerin 

görüşlerine, %12’si çevrimiçi gezi sitelerine, %9’u müşterilerin görüşlerine, %9’u acentelerin 

görüşlerine, %7’si acentelere attıkları mail veya mektuplara ve %6’sı  da  diğer  bilgi  

kaynaklarına  başvurduklarını  belirtmişlerdir.  Ankete  katılanların  %47’si  bu bilgi 

kaynaklarını kullanmadıklarını belirtmiştir. İş amaçlı seyahat edenlerin ise %39’u daha önce o 

bölgede tatil,      yapanların görüşlerine, %35’i daha önce yayınlanmış fotoğraflara, %29’u 
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çevrimiçi gezi sitelerine, %25’i   tedarikçilerin görüşlerine, %23’ü önceki müşterilerin 

görüşlerine, %21’i acentelerin görüşlerine, %18’i acentelere attıkları mail veya mektuplara ve 

%14’ü diğer bilgi kaynaklarına başvurdukları görülmüştür. Ankete katılanların %23’ü bu bilgi 

kaynaklarını kullanmadıklarını belirtmiştir (Amadeus, 2012’den aktaran Econsultancy, 2012, 

s.11). Yukarıdaki veriler incelendiğinde turizm amaçlı veya iş amaçlı seyahat eden kişilerin 

bilgi teknolojilerini sıklıkla kullandığı, seyahat eden kişilerin %50’den fazlasının bilgi 

teknolojilerine başvurduğu görülmektedir. 

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

3.1. Amacı, Yöntemi, Kısıtları 

 Bu çalışmada Alanya’ya gelen turistlerin turizme yönelik internet kullanım 

alışkanlıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Antalya ili Alanya ilçesinde yapılan araştırma 

Temmuz 2012 - Ekim 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma için birincil 

verilerin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket formu 3 kısımdan 

oluşmaktadır. İlk kısım cevaplayıcıların demografik özelliklerine ilişkin sorulardan, ikinci 

kısım cevaplayıcıların internet kullanımlarıyla ilgili sorulardan ve üçüncü kısım ise otel ve 

acente seçimine ilişkin sorulardan oluşmaktadır. 

 Verilerin toplanmasına geçilmeden önce kolayda örnekleme yoluyla araştırma 

örneğini temsil edebilecek 149 kişiye ön anket uygulanmıştır. Bu ön araştırma sonucunda 

güvenilirlik testi yapılmış, Cronbach alfa kat sayısı 0,843 olarak bulunmuş ve anket minimum 

güvenilirlik düzeyi olan 0,60 değerini (Nakip, 2006, s.146) sağladığı için anket üzerinde 

değişiklik yapılmadan uygulamaya devam edilmiştir. 

 Örneklemede tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme 

yöntemi tercih edilmiştir. Bunun nedeni de evrene ilişkin bilginin olmaması ve zaman 

kısıtıdır. Bu çalışmada toplam 700 anket uygulanmış olup, 14 anket eksik ya da hatalı 

olmasından dolayı değerlendirmeye alınmamıştır. Araştırmada kullanılan geçerli anket sayısı 

686’dır. Bu araştırma sadece Antalya’nın Alanya ilçesine gelen ve araştırmaya katılan 

turistleri kapsamaktadır. 

 

3.2. Verilerin Analizi 

 Analizlerin yapılmasında SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Araştırmada 

kullanılan ölçek daha önce bir çalışmada kullanılmamış olması nedeniyle, araştırma 

verilerinin normal dağılıma sahip olduğu varsayılmıştır. Bu nedenle SPSS yardımıyla 
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parametrik testlerden frekans analizi ki- kare analizi, t testi, ANOVA analizi, çapraz tablo, 

faktör analizi yapılmıştır. Ayrıca ölçekteki tüm önermelerin aynı kavramı ne kadar ölçtüğünü 

tespit etmek amacıyla tekrar güvenilirlik analizi yapılmış ve Cronbach alfa katsayısı 0,813 

olarak bulunmuştur. 

3.3.  Araştırmanın Hipotezleri 

H1: İnternetten otel rezervasyonu yaptırma ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

  H2: İnternetten otel rezervasyonu yaptırma ile yaş arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: Seyahat acentalarına ait internet sitelerinin tatil yeri seçimindeki etkisi ile cinsiyet 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: Seyahat acentalarına ait internet sitelerinin tatil yeri seçimindeki etkisi ile yaş arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

H5: Otel ve acenta seçiminde internet kullanımı ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H6: Otel ve acenta seçiminde internet kullanımı ile yaş arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

3.4.Araştırmanın Bulguları ve Değerlendirilmesi 

 
Ankete katılanların demografik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 1’de gösterilmektedir. 

 
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikler 

 
Cinsiyet f % Medeni Durum f % 
Kadın 367 54 Bekâr 305 45 
Erkek 289 42 Evli 221 32 
Cevapsız 30 4 Diğer 77 11 
Toplam 686 100 Cevapsız 83 12 

 Toplam 686 100 
Yaş f % Milliyet f % 
20-29 307 45 Batı ve Güney Avrupa 256 37 
30-39 137 20 Orta ve Doğu Avrupa 218 32 
40-49 135 20 Kuzey Avrupa (İskandinav Ülkeleri) 161 24 
50 + 84 12 Diğer 18 3 
Cevapsız 23 3 Cevapsız 33 5 
Toplam 686 100 Toplam 686 100 
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 Tablo 1’de katılımcıların demografik özellikleri gösterilmiştir. Ankete katılanların 

%42’si erkek, %54’ü ise kadındır. Katılımcıların yaklaşık %4’lük bir kısmı ise cinsiyetlerine 

ilişkin bilgi vermemiştir. Katılımcıların yaş dağılımlarına bakıldığında %45’i 20-29, %20’si 

30-39, %20’si 40-49, %12’si 50 ve üzerinde yaş aralığında bulunmaktadır. Katılımcıların 

%3’ü ise yaşlarına ilişkin soruyu cevapsız bırakmıştır. Medeni durumlara ilişkin dağılımda 

cevaplayıcıların %45’i bekar, %32’si evli, %11’i diğer grupta  (boşanmış, ilişkisi var, eşi 

ölmüş vb.) yer almaktadır. Katılımcıların %12’si ise medeni durumlarına ilişkin bilgi 

vermemiştir. Katılımcıların milliyetlerine ilişkin dağılımda %37’si Batı ve Güney Avrupa, 

%32’si Orta ve Doğu Avrupa, %24’ü İskandinav ülkeleri ve %3’ü ise Avrupa dışındaki 

ülkelerin yer aldığı diğer grubunda yer almaktadır. Katılımcıların %5’i ise ülkelerine ilişkin 

bilgi vermemiştir. 

 Tablo 2: Katılımcıların İnternet Kullanım Sürelerine İlişkin Bilgiler 

 
İnterneti ne kadar süredir kullanıyorsunuz? f % 
7 yıl ve üzeri 356 52 
4-6 yıl 194 28 
1-3 yıl 100 15 
1 yıldan az 29 4 
Cevapsız 7 1 
TOPLAM 686 100 
İnternete hangi sıklıkla giriyorsunuz? f % 
Her gün 474 69 
Haftada birkaç kez 113 17 
Haftada bir gün 55 8 
Ayda birkaç kez 31 5 
Cevapsız 13 1 
TOPLAM 686 100 
İnternette günde ortalama ne kadar süre kalıyorsunuz? f % 
1-3 saat 331 48 
1saatten az 127 19 
4-5 saat 128 19 
6 saat ve üzeri 82 12 
Cevapsız 18 2 
TOPLAM 686 100 
 
     Tablo 2’deki bulgular ışığında, interneti ne kadar süredir kullanıyorsunuz sorusuna 

katılımcıların %52’si  7 yıl ve üzeri, %28’i 4-6 yıl arasında, %15’i 1-3 yıl arasında ve %4’ü 1 

yıldan az cevabını vermiş olup katılımcıların %1’lik kesimi ise soruya cevap vermemiştir. 

İnternete hangi sıklıkla giriyorsunuz sorusuna,  her gün cevabını verenler %69, haftada birkaç 

kez cevabını verenler %17, haftada bir gün cevabını   verenler %8 ve ayda birkaç kez 

cevabını verenler ise %5 oranında olmuştur. Katılımcıların % 2’si ise bu soruya  cevap 

vermemiştir. İnternette günde ortalama ne kadar süre kalıyorsunuz sorusuna ise, %48 
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oranında 1-3 saat, %19 oranında 4-5 saat, yine %19 oranında 1 saatten az ve %12 oranında 6 

saat ve üzeri cevabı verilmiştir. Soruya cevap vermeyenlerin oranı ise %2 olmuştur. 

Tablo 3: İnternet Üzerinden Otel Rezervasyonu Yaptırma ile Cinsiyet Arasındaki İlişkiyi Gösteren 
Çapraz Tablo 
 

 
Cinsiyet 

İnternet üzerinden otel rezervasyonu yapıyor musunuz? 
Toplam 

Evet Hayır 
f % f % f % 

Kadın 223 61 140 39 363 100 
Erkek 196 68 92 32 288 100 
Toplam 419 64 232 36 651 100 

Pearson Ki-Kare: 3,071; s.d.:1; p:0,080 
 
 
 Tablo 3’te internet üzerinden otel rezervasyonu yaptırma ile cinsiyet arasındaki 

frekans dağılımları ve yüzde değerleri gösterilmektedir. Kadınların % 61’i, erkeklerin % 68’i 

internetten otel rezervasyonu yaptırmaktadır. İnternetten otel rezervasyonu yaptırmanın 

erkeklerde fazla olduğu görülürken, toplamda da internet otel rezervasyonu  yaptırmanın  

yüksek olduğu  görülmektedir.  Tablodaki p değeri   (p=0,080>0,05) olduğu için internetten 

otel rezervasyonu yaptırma ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir. Bu 

durumda H1 hipotezi reddedilir.     

Tablo 4: İnternet Üzerinden Otel Rezervasyonu Yaptırma ile Yaş Arasındaki İlişkiyi Gösteren Çapraz 
Tablo 

 
 

Yaş 
İnternet üzerinden otel rezervasyonu yapıyor musunuz? 

Toplam 
Evet Hayır 

f % f % f % 
20-29 190 63 113 37 303 100 
30-39 94 69 43 31 137 100 
40-49 87 64 48 36 135 100 
50 ve üzeri 46 55 37 45 83 100 
Toplam 417 63 241 37 658 100 

Pearson Ki-Kare: 4,006; s.d.:3; p:0,261 
 

 Tablo 4’te internet üzerinden otel rezervasyonu yaptırma ile katılımcıların yaş grupları 

arasındaki frekans dağılımları ve yüzde değerleri gösterilmektedir. Yaş aralığı 20-29 ile olan 

turistlerin % 63’ü, 30-39 olan turistlerin % 69’u, 40-49 olan turistlerin % 64’ü, 50 ve üzeri 

olanların %55’i internetten otel rezervasyonu yaptırmaktadır. İnternetten otel rezervasyonu 

yaptırmanın yaş aralığı 30-39 olan turistlerde en fazla olduğu görülmektedir. Tablodaki p 

değeri (p=0,261>0,05) olduğu için internetten otel rezervasyonu yaptırma ile yaş arasında 

anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir. Bu durumda H2 hipotezi reddedilir. 
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Tablo 5: Seyahat Acentalarına Ait İnternet Sitelerinin Tatil Yeri Seçimindeki Etkisi ile Cinsiyet 
Arasındaki İlişkinin Dağılımı 

 

 
Cinsiyet 

Seyahat acentalarının internet siteleri tatil yeri seçiminizde etkili olur mu? 
Toplam 

Evet Hayır 
f % f % f % 

Kadın 261 73 99 28 360 100 
Erkek 187 65 99 35 286 100 
Toplam 448 69 198 31 646 100 

Pearson Ki-Kare: 3,796; s.d.:1; p:0,051 
 

 Tablo 5’te seyahat acentalarına ait internet sitelerinin tatil yeri seçimindeki etkisi ile 

cinsiyet arasındaki frekans dağılımları ve yüzde değerleri gösterilmektedir. Kadınların % 

73’ü, erkeklerin % 65’i seyahat acentalarına ait internet sitelerinin tatil yeri seçiminde etkili 

olduğunu belirtmektedir. Tablodaki p değeri (p=0,051>0,05) olduğu için seyahat 

acentalarına ait internet sitelerinin tatil yeri seçimindeki etkisi ile cinsiyet arasında anlamlı 

bir ilişki olmadığı görülmektedir. Bu durumda H3 hipotezi reddedilir. 

Tablo 6: Seyahat Acentalarına Ait İnternet Sitelerinin Tatil Yeri Seçimindeki Etkisi ile Yaş Arasındaki 
İlişkinin Dağılımı 

 
 

Yaş 
Seyahat acentalarının internet siteleri tatil yeri seçiminizde etkili olur mu? 

Toplam 
Evet Hayır 

f % f % f % 
20-29 226 75 77 25 303 100 
30-39 87 64 49 36 136 100 
40-49 85 64 47 36 132 100 
50 ve üzeri 53 65 29 35 82 100 
Toplam 451 69 202 31 653 100 

Pearson Ki-Kare: 8,079; s.d.:3; p:0,044 
 

 Tablo 6’da seyahat acentalarının internet sitelerinin tatil yeri seçimindeki etkisi ile 

turistlerin yaş grupları arasındaki frekans dağılımları ve yüzde değerleri gösterilmektedir. Yaş 

grubu 20-29 arasında olanların % 75’i, 30-39 yaş aralığındaki turistlerin % 64’ü, 40- 49 yaş 

aralığındaki turistlerin % 64’ü, 50 ve üzeri yaş aralığındaki turistlerin % 65’i seyahat 

acentelerinin internet sitelerinin tatil yeri seçiminde etkili olduğunu belirtmektedir. Tablodaki 

p değeri (p=0,044<0,05) olduğu için seyahat acentalarının internet sitelerinin tatil yeri 

seçimindeki etkisi ile yaş arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu durumda H4 

hipotezi  kabul edilir. 

 Otel ve acenta seçimine ilişkin ifadeler (değişkenler) açısından bağımsız grup arasında 

(Cinsiyet) bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla t testi kullanılmıştır. t testi (dağılımı) 

özellikle örnek büyüklüğü 30’un altında olduğunda yararlı olan, simetrik yapıda bir çan eğrisi 

şeklindedir (Altunışık vd., 2002, s.158). Örnek boyutu büyüdükçe t dağılımı normal dağılıma 
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benzer (Churchill, 1991, s.792). t testinin  değerlendirilmesinde öncelikle varyanslarının farklı 

olup olmadıkları kontrol edilmiş, bunun içinde ‘Levene’ testi sonuçlarına bakılmıştır. 

Aşağıdaki tabloda t testi ile ilgili sonuçlar yer almaktadır. 

Tablo 7: Otel ve Acenta Seçiminde İnternet Kullanımına İlişkin İfadeler ile Cinsiyet Arasındaki 
Farklara İlişkin t- Testi Analizi 

 
Otel ve Acenta Seçimine İlişkin İfadeler Grup n A.O. S.S. t p 
Turistik destinasyon seçimimde turizm ile 
ilgili web sayfalarındaki anket sonuçları 

etkilidir. 

Kadın 351 3,7293 1,11776  
2,226 

 
0,026* 

Erkek 276 3,5217 1,21036 
Otel ve acentaların web sitelerinin turizmle 
ilgili birlik ve kuruluşlara üye olması benim 

için önemlidir. 

Kadın 345 3,5536 1,18034  
2,085 

 
0,038* 

Erkek 278 3,3597 1,12090 

p≤0,05 
 

 Tablo 7’deki t testi ile ilgili olarak, “Turistik destinasyon seçiminde turizm ile ilgili 

web sayfalarındaki anket sonuçları etkilidir.”, “Otel ve acentaların web sitelerinin turizmle 

ilgili birlik ve kuruluşlara üye olması benim için önemlidir.” şeklindeki ifadelerin erkek ve 

kadın turistler tarafından farklı değerlendirdikleri görülmektedir. Bu durumda H5 hipotezi 

kabul edilir. 

Tablo 8: Otel ve Acenta Seçiminde İnternet Kullanımına İlişkin İfadeler ile Yaş Arasındaki 
Farklara İlişkin ANOVA Analizi 

 

Otel ve Acenta Seçimine İlişkin İfadeler Grup n A.O. S.S. F p 
 

Otel seçimi yaparken internet çok faydalı 
olmuştur. 

20-29 298 4,1779 1,01765  

4,165 

 

0,006* 30-39 129 4 0,92702 
40-49 131 3,8702 1,11904 

50 ve üzeri 79 3,8101 1,23076 
 

Otel seçimi yaparken internetteki google 
gibi arama motorları etkili olmuştur. 

20-29 293 3,8294 1,15786  

4,955 

 

0,002* 30-39 132 3,6515 1,06996 
40-49 129 3,4884 1,09770 

50 ve üzeri 81 3,3457 1,42443 
p≤0,05 

 
 Otel ve acenta seçimine ilişkin faktörlerin cevaplayıcıların yaş gruplarına göre 

farklılaşıp  farklılaşmadığını belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Tablo 

8’de gösterilen varyans analizi sonucunda, “ Otel seçimi yaparken internet çok faydalı 

olmuştur.” ifadesi ile “Otel seçimi yaparken internetteki google gibi arama motorları etkili 

olmuştur.” ifadelerine ait anlamlılık düzeyinin 0,006 ve 0,002 olduğu görülmektedir. Bu 

değerler 0,05’ten küçük olduğu için otel ve acente seçimine ilişkin ifadelerin yaş gruplarına 

göre farklılaştığı sonucu elde edilmektedir. Bu durumda H6 hipotezi kabul edilir. 
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 Otel ve acenta seçiminde internet kullanımına ilişkin faktörleri belirlemek amacıyla 
Tablo 9’da yer alan 9 ifadeye faktör analizi uygulanmıştır. Yapılan faktör analizinde 
örneklemin yeterli olup, olmadığını belirlemek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
değerine bakılmış ve bu değer 0,833 olarak elde edilmiştir. Bartlett Test’te de anlamlılığın 
0,000 olması analizin sonuçlarının anlamlı olduğunu göstermektedir (Nakip, 2006, s.469). Bu 
faktör analizinde varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi sonucunda 2 ayrı faktör elde 
edilmiştir. Sonuçlar Tablo 9’da gösterilmiştir. 

 
Tablo 9: Otel ve Acenta Seçiminde İnternet Kullanımına İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

Otel ve Acente Seçiminde İnternet 
Kullanımına İlişkin İfadeler Ort. S.S. Faktör 

Yükleri 

Öz 
Değer 
(%) 

Kümülatif 
Varyans 

(%) 
Faktör 1: Otel ve acentaların web sitesi    37,668 37,668 
Otel ve acentaların web sitelerinde özel 
promosyonlar olması benim için önemlidir. 3,597 1,129 0,752   

Otel ve acentaların web sitelerinin turizmle ilgili 
birlik ve kuruluşlara üye olması benim için 
önemlidir. 3,517 1,136 0,741   

Turistik destinasyon seçiminde turizm ile ilgili 
web sayfalarındaki anket sonuçları etkilidir. 3,635 1,167 0,662   

Otel ve acentaların web sitelerinin görsel ve 
işitsellik özellikleri benim için önemlidir. 3,803 1,087 0,656   

Otel ve acentaların web sitelerinde başka 
rezervasyon sitelerine linkler verilmiş olması 
benim için önemlidir. 

3,305 1,099 0,624   

Faktör 2: İnternet ve arama motorları    13,412 51,080 
Otel seçimi yaparken internet çok faydalı 
olmuştur. 4,059 1,038 0,840   

Web sitelerini kullanarak verdiğim kararlar tatmin 
edicidir. 3,780 1,020 0,757   

Otel seçimi yaparken internetteki Google gibi 
arama motorları etkili olmuştur. 3,714 1,148 0,700   

Otel seçimi yaparken otellerin internet siteleri 
etkili olmuştur. 3,805 1,105 0,606   

KMO: 0,833                                                                                     Bartlett Test : 1536,284 
Anlamlılık (Significiance) : 0.0000                        Cronbach Alpha : 0,813 

 

 

 Tablo 9’da görülen analiz sonuçlarına göre otel ve acenta seçiminde internet 

kullanımıyla ilgili 2 temel faktör vardır. Bu iki faktörün toplam varyansı açıklama oranı % 

51,08’dir. Başka bir ifadeyle, otel ve acenta seçiminde internet kullanımına ilişkin faktörlerin 

% 51,08’i iki faktörle açıklanabilmekte, geri kalan kısmı ise başka faktörlerin etkisiyle 

oluşmaktadır. Bu bağlamda isimlendirilmiş faktörler ve bu faktörlerin içerdiği etmenler 

aşağıdaki gibidir. 

Otel ve acentaların web sitesi: Otel ve acentaların web sitelerinde özel promosyonlar 

olması, otel ve acentaların web sitelerinin turizmle ilgili birlik ve kuruluşlara üye olması, 

turistik destinasyon seçiminde turizm ile ilgili web sayfalarındaki anket sonuçları etkili 
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olması, otel ve acentaların web sitelerinin görsel ve işitsel özelliklerinin olması ve otel ve 

acentaların web sitelerinde başka rezervasyon sitelerine linkler  verilmiş olması birinci faktörü 

oluşturmaktadır. 

İnternet ve arama motorları: Otel seçimi yaparken internetin çok faydalı olması, web 

sitelerini kullanarak verilen kararların tatmin edici olması, otel seçimi yaparken internetteki 

Google gibi arama motorlarının etkili olması ve otel seçimi yaparken otellerin internet siteleri 

etkili olması ikinci faktörü oluşturmaktadır. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Yarattığı ekonomik ve sosyo-kültürel etkiler sebebiyle günümüz dünyasının en önemli 

sektörlerinden birisi olan turizm sektöründe küreselleşme ve gelişen teknolojilere bağlı olarak 

rekabet her geçen gün artmaktadır. Seyahate çıkacak kişiler artık farklı ülkelerdeki tatil 

beldelerini ya da otelleri internet sayesinde kıyaslayabilmekte ve karar vermeden önce detaylı 

bir araştırma yapabilmektedirler. Bu karar alma aşamasında otellerin web siteleri, sosyal 

medya (facebook, twitter vs.) ve forumlar önemli bir rol oynamaktadır. Müşteriler otellerin 

web sitelerine bakarak işletme hakkında ilk izlenimi edinmekte, oteller arası karşılaştırma 

yaparak karar verdiği otele çevrimiçi (online) rezervasyon yapmaktadır. Bu noktada, otel 

işletmeleri web sitesi hazırlama ve güncelleme konusunda profesyonel anlamda yardım 

almalı, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına göre bir web sitesi oluşturmalıdır. Web sitelerinde 

tüketiciye güven veren bir izlenimin yanı sıra, sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığı 

konularında da olumlu bir intiba bırakılmalıdır. Sosyal medya ve forumlar sayesinde her türlü 

bilginin tüketiciler arasında hızla yayıldığı düşünülürse, işletmelerin müşteri memnuniyeti 

konusunda daha dikkatli olması gerektiği açıktır. Ağızdan ağza iletişimin bir nevi modern 

şekli olan sosyal medya üzerinden iletişimin, olumlu olması halinde işletmelere soyut ve 

somut  getirileri  olurken,  bunun olumsuz  olması ise tam tersi  bir durum  teşkil  etmektedir. 

Özellikle   otel değerlendirme siteleri  bilinçli  tüketicilerin  seyahat  öncesinde  araştırma  

yaptıkları  seyahat  sonrasında ise tecrübelerini paylaştıkları bir dijital arşiv haline gelmiştir. 

Bir işletme hakkında yazılmış olumlu veya olumsuz yorumlar potansiyel müşterileri oldukça 

etkileyebilmektedir. Ayrıca akıllı telefon kullanımının oldukça yaygınlaştığı günümüzde, 

işletmelerin potansiyel müşterilere artık telefon aracılığıyla da ulaşabilmeleri için akıllı 

telefonlar uygulamaları ve tanıtım dosyaları hazırlamaları da faydalı olacaktır. 

 Yapılan bu çalışma sonuçlarında görüldüğü üzere, katılımcıların % 64’ü internet 

üzerinden rezervasyon yapmakta ve katılımcıların % 69’u da tatil yeri seçiminde seyahat 

acentelerinin internet sitelerinin etkili oluğunu belirtmektedir. Bu bulgular, 2012 yılında 
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Londra’da gerçekleştirilen 33. World Travel Market esnasında yapılan ve İngiliz turistlerin % 

60’ının tatillerini internet üzerinden seçtiği sonucunu  ortaya çıkaran çalışmayla birebir 

örtüşmektedir. Ayrıca katılımcıların tatil yeri seçimi aşamasında ilk olarak otellerin ve 

acentaların web sitelerini incelediği sonucu ortaya çıkmıştır. İnternet kullanan birey sayısının, 

turizm hareketine katılanların sayısının ve internet üzerinden yapılan alışveriş hacminin her 

yıl arttığı görülmektedir. Bu da sektörde var olan e-turizm uygulamalarının daha da 

çeşitlenmesine ve büyümesine neden olmaktadır. Online alışveriş hacminin ve turist sayısının 

önümüzdeki yıllarda daha da artacağı düşünüldüğünde, sadece bireysel olarak otellerin değil, 

seyahat acenteleri ve bölgesel turizm örgütlerinin de internet üzerinden destinasyonun 

tanıtımını en iyi şekilde yapması daha etkili sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir. 

Destinasyon tanıtımı için online ortamda oluşturulabilecek destinasyon tanıtım örgütleri fark 

yaratabilir. Bu noktada yerel yönetimlerin ve yaptırım gücü olan kamu kurumlarının sektör 

paydaşlarıyla beraber ortak bir noktada hareket etmeleri faydalı olacaktır. 

Bu araştırma sadece Alanya ilçesinde gerçekleştiği için ileriye dönük çalışmalarda diğer 

destinasyonlara gelen turistlere yönelik buna benzer bir çalışma yapılabilir. Kolayda 

örnekleme  yoluyla veriler toplandığı için çıkan bulguları ve sonuçları genellemek mümkün 

değildir. 
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THE EFFECTS OF BELIEFS ON GASTRONOMY 

Aysu HİTAPOĞLU1, Orhan BATMAN2

ABSTRACT 

Tourism sector is a sector that can serve many people from different nationalities and 

different religions at the same time. Food and beverage services are in the “sine qua non” of 

the tourism sector. The idea that “People should eat because they get hungry” is related to 

physiological needs. However, what people choose from present alternatives  when they have 

a chance of preference is relevant to their culture, traditions and religious beliefs. Religion 

affects every section of life, even people’s food culture. 

This study includes the investigation on the attitudes of five-star hotels towards application of 

religious rules in food and drink services and to what extent it could be possible for hotel 

companies to apply these rules. Ten executive chefs have been interviewed with semi- 

structured questions and asked about their attitudes toward rules of any monotheistic religion 

of their customers and the results were evaluated. Research results concluded that kitchen 

managers pay attention to the religious sensitivity of their guests and they take religious rules 

into account in all phases of food preparation and presentation. 

Key Words: Gastronomy, religion, dining culture, hotel, tourism. 

Introduction 

Gastronomy is a science and art of eating and drinking. Religion, on the other hand, is a social 

institution that systematizes the belief and worship in God, supernatural powers and various 

sacred beings (www.tdkterim.gov.tr). While religion gives the people peace in this 

complicated world, nutrition is one of the indispensable needs for the sustainment of a healthy 

life. Majority of religions include principles about the life style and orders about nutrition. 

Regarding the world population, approximately 34 % of it consists of Christians, 20 % of 

Muslims, 14 % of Hindus, 6% of Buddhists, 1 % of Jews and the remaining 25 % consists of 

people who are the members of other religions and the unbelievers. The existence of people 

1 Dr. Sakarya University, Institute of Social Sciences, aysuhatipoglu@gmail.com 
2 Prof. Dr. Sakarya University,  Faculty of Business Administration , obatman@sakarya.edu.tr 
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who are members of different religions in the  world creates a variety in eating-drinking 

habits, as well. Religious belief has the potential of affecting the nutritional habits and 

shopping patterns of a group. Some people determine the daily, weekly and annual plans of 

their lives, the way and time of eating and dressing by taking the religious principles into 

consideration. 

Importance of the Study 

The increasing income level, spare time and desire of travelling have caused a variety in 

tourism sector, as  well as the increase of quality and the competition between enterprises 

today. People are sensitive about consuming the foods and beverages that are prepared in 

accordance with their beliefs. Thus, the eating- drinking service that is received at the hotel 

where they prefer to accommodate affects the preference level of the enterprise in question. 

This study is important in terms of revealing the attention paid by five-star hotels in Turkey 

Bodrum to religious principles in terms of eating-drinking, whether the managers of these 

facilities have these information or not, and the applicability of these principles. 

1.The Concept of Gastronomy 

Gastronomy could be defined as a discipline that involves the studies of comprehending, 

applying, developing all the features of foods and beverages starting from the historical 

development process with all the artistic and scientific elements they include in detail and 

adapting them into today’s conditions (Eren, 2007:74). According to Ünlü and Dönmez 

(2008), gastronomy is a nice, delicious and well-designed order and system of cuisine  and 

course that is convenient for health; according to Baysal and Küçükarslan (2003), it is the 

process of bringing all edible materials on the table in a hygienic but yet not necessarily 

healthy way in accordance with maximal palatal and eye delight. 

Gastronomy is a multidimensional and multi-discipline science. The questions of why people 

eat food, which elements affect their tastes, why they can not like other things while enjoying 

one particular thing are related with the science of psychology; sharing the foods and 

beverages, eating out while someone is eating at home and trying to comprehend their 

motivations are related with sociology and economics; trying to comprehend the evolution of 

instruments used in the kitchen is related with the science of history; presenting the local 

menus, which comprise the most important element of the human culture, to guests is related 

with the science of marketing; and the preparation of an authentic product is related with 

folklores. 
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1.1. Relationship of Religions with Gastronomy 

Approximately 55 % of the world population consists of those who believe in divine religions. 

Divine religion is the general name of religions, which are comprised of Jewishness, 

Christianity and Islam, and have a book that is sent from heaven. These religions are 

separated from other monotheistic religions, since they respectfully accept and celebrate the 

prophets and religious men of previous and next religions. Considering the doctrines of divine 

religions, this study will try to explain the relationship of the gastronomy-religion. 

1.1.1. Jewishness 

Jewishness is a monotheistic religion, which started to develop together with the revelation 

received by Moses in the XIII. century B.C., was sent to the Israeli and has distinctive 

religious principles (Adam and Katar, 2005:28). The fact that prohibitions have a national 

character rather than a universal character and thereby, some foods are considered to be 

forbidden only for the Jewish people attracts attention in this religion (Erdem, 1998:168). 

1.1.1.1. Principles to Be Followed Regarding Jewishness and Nutrients 

In Jewishness, the nutrition principles are called “Kosher” (kashrut or kasher). Dictionary 

meaning of kosher is “clean, edible, convenient”. When a food is kosher, it means that it is 

allowed and acceptable. The foods that are inconvenient for the Jewish principles are called 

“trefa”. Glatt Kosher, on the other hand, is a term that is used for providing flexibility to eat 

an animal with a disease during exceptional cases such as widespread starvation. Being very 

strict, kosher principles are applied during the phases of breeding and slaughtering the 

butchery animal, having the meat output and processing the meat into the product (Öztan, 

2003:14). Kosher principles are explained in the 11th book of the Leviticals part of Torah and 

in the 17th book of the Testament (Koluman, 2009:29). According to food groups, it is 

possible to explain these principles as follows: 

a) Principles regarding the meat consumption: Even though these principles are generally 

formulated as non-ruminant and non-cleft foot animals and foods that are manufactured from 

them (Erdem, 1998: 168); there are also some exceptional cases. In that context, the meat and 

milk of biramous-foot and ruminant animals  such as sheep, goat, cattle, deer and ox could be 

availed. The forbidden ones are as follows; camel, rabbit,  pig, eagle, hawk, crow, ostrich, 

goshawk, owl, cormorant, swan, finch, vulture, white stork, bat, mouse, lizard, chameleon 

(Leviticals, 11/1-12; Testament 14/7-20). 

24 species are forbidden among the poultry animals. The poultry animals with a crop, 
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digestive vesicle and claw, which are considered kosher, include chicken, turkey, goose and 

duck. Kosher eggs shall be obtained only from the aforementioned poultry animals (Koluman, 

2009:29). The consumption of eggs with a blood stain is forbidden. The remains of non-

kosher animals can not be processed into the bi-product and used for the nutrition of animals 

that are considered kosher (Öztan, 2003:14). 

b) Methods regarding the slaughter of animals: Animals that are allowed to be eaten 

should be slaughtered with a certain method. If the animal dies naturally, gets sick or is 

slaughtered with an unacceptable method, the meat is not allowed to be eaten. The slaughter 

that is convenient for kosher is called “Shecitah” in Hebrew and the animal is slaughtered by 

“Shohet”, who is a faithful, gracious and capable butcher. Accordingly, the meat of both 

ruminant and poultry animals could be eaten only after shedding their blood properly with the 

help of an incision on the trachea and esophagus (www.kaserutr.tripod.com). 
The throat of the animal-to-be-slaughtered should be clean and its trachea and esophagus 

should definitely be cut. No hesitation or torture should be involved during the slaughter, the 

animal should not be allowed to agonize and blood should be shed over the animal. Following 

the slaughter, the internal organs and the lung should be checked. The meat that completes 

these phases is considered to be obtained as kosher (Öztan, 2003:14). 

c) Examination of the slaughtered animals: The meat is not allowed to be consumed 

without a “post mortem” control. 

d) Preparation of the meat: In order to consider the meat kosher, it should be separated from 

blood, tallow, blood vessels and sciatic nerves. Since animals have blood vessels at the back 

that are very hard to be  separated from the meat, this part of the meat is not edible; thus, it is 

sold to butchers who do not sell meat for the Jews (Alalu, 2001:126). The meat that is cut by 

the shohet is soaked after the required trimming (the process of separating the arteries, veins 

and some forbidden fats from the meat) and it is prepared for the salting process after being 

soaked for 30 minutes. The salting process is conducted by a trained master under the 

supervision of the Rabbi (Öztan, 2009:14). 

The kosher salt that will be used during the salting process is prepared by the Rabbi in a 

peculiar way. The salted meat is aged for an hour and is expected to release water. And then it 

is washed with plenty of water, the bloody water and salt are separated from the meat, it is 

boiled in accordance with the intended purpose and by this way, the meat is considered 

kosher. The whole kosher meat should either be made kosher right after the slaughter, or 

washed within 72 hours without question (Öztan, 2003:14). 
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Since the naturally-prepared liver contains plenty of blood, it never is considered kosher. This 

principle is mentioned in the Temperament (2003) as follows; “However, you shall not eat 

bloody meat as the blood contains life”. Thus, the surface of the liver should firstly be drilled 

and cut on various parts, and then it should be gently washed and finally, be smoked until the 

color becomes grey-white (Yabancı, 2009:270). 

e) Principles regarding milk and meat: Meat and milk products should not be consumed 

together. Accordingly, it is forbidden to anyhow cook milk and meat together, eat such 

products being cooked that way, cook milk products in utensils that are used for meat, wash 

the dishes of both products together (Koluman, 2009:29). In general, a person who eats meat 

is not allowed to drink milk for the next six hours. In order to eat meat, an hour is required to 

pass after consuming milk and its products. Being originated from the judicial opinion, the 

prohibition of co-consumption is not based on the Torah text (www.ou.org). 

Eggs, fruits, vegetables and cereals are called “Pareve”. These nutrients could be consumed 

with both meat products and milk products. Soft cheese and the cheese that contain culture 

and aroma materials are not  kosher. They can be considered kosher only if they are cooked 

(www.ou.org). 

f) Products of forbidden animals: Even though the honey bee is not an edible nutrient, 

honey is considered kosher, because honey is believed to include no characteristics of the bee 

(Yabancı, 2009:270) 

g) Consumption of water products: According to Torah that is the foundation of the kosher 

law, only the fish with scale (Marcus, 2009) and wing/fin should be consumed. The fish with 

only fin and no scale can not be considered kosher (Özbaş, 2001:55). Considering this 

principle, water products such as lobster, shrimp, calamar, mussel and conger are not eaten by 

the Jews (Alalu, 2001:126). According to the provisions in Talmud, the water should be a 

stream rather than a still water (Çiğdem, 2009:442). 
Since the Jewish law does not evaluate the fish in the meat category, the prohibition of the co-

consumption of milk and meat is not applied for fish. However, meat and fish shall not be 

cooked and eaten together. On the other hand, the consumption of smoked and post-processed 

fish products is free (Koluman, 2009:29). The requirement of slaughter and blood cleaning is 

not valid for the fish. 
Even though it is not a problem to consume the caviar of the fish that are considered kosher, it 

is forbidden to consume the caviar of the forbidden ones. Accordingly, the fish that are caught 

as dead on the sea are not considered kosher (Torah, Leviticals, 11/11). Besides, when some 

http://www.ou.org/
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instruments, which were previously used on a forbidden fish, are used on a kosher fish, this 

action excludes that fish from the category of kosher (Çiğdem, 2009:443). 

h) Other foods: Emulsification agents (chemical substances that enable the emulsion 

formation with the help of the interface motion) and aroma entrainers are included in the 

kosher definition according to the resource they are obtained from (www.jewfaq.org). The 

utensils that are used for products such as cream, fill materials, cake decoration materials, 

wine and grape should be in accordance with the kosher (www.ou.org). 

2.1.1.2. Jewishness and Fasting 

The only fasting that is required in Jewsihness is the redemption fasting called Yom Kippur 

(Redemption/Repentance Day). It is a big fasting that is performed without eating anything 

for approximately 26 hours on the 10th day of the Tirsi month, which is the first month of the 

Lunar Calendar (Tümer and  Küçük, 1988:253). 

Starting on the 19th of April and lasting for one week, the Pesah fasting is generally 

performed on Mondays and Thursdays right after the Passover (www.e-sehir.com). Houses 

are cleared of ferment and unfermented bread is eaten throughout the seven days of the Pesah 

(Çıkış,12/15,19,20). Jews are also forbidden to use the unfermented food called “Hametz” on 

the aforementioned days at home. Even if the thing that is considered Hametz is merely mixed 

up in courses, it is considered forbidden in the Pesah Holiday (Alalu, 2001:14). The fasting 

days, which forbid the water and food intake from the sunrise until the sunset, include the 

Tzom Gedaliah, 10th day of Tevet, 17th day of Tamuz, Ta’anit feast and Ta’anit Bechorim 

(Koluman, 2009:28). 

1.1.2. Christianity 

Christianity is a monotheistic religion originating from the Middle East that places faith in 

Jesus and has three religious sects as Roman Catholicism, Eastern Orthodoxy and 

Protestantism. Its holy writ is the Scripture and this writ consists of two main parts as Old 

Testament and New Testament. On the other hand, Bible is the name given to each first four 

parts of the New Testament of the Scripture. It is celebrated with four writers of the Bible; 

Matthew, Mark, Luke and John. Bibles narrate the life and doctrines of Jesus 

(www.tr.wikipedia.org). 

1.1.2.1. Principles to Be Followed Regarding Christianity and Nutrients 

Since the Bibles do not include a clear classification about nutrients as in Torah, Christians 

obey the provision of Torah regarding this subject. Christianity considers all kinds of animal 
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meat allowable; however, eating the meat of animals, which are presented to idols, 

slaughtered or choked, and blood are all considered forbidden according to Torah (Affairs of 

Prophets, 15/20-29). 
In the Bible of Mark; it is stated that even though the things being received from outside do 

not tarnish the person, the things that arise from the person will tarnish her/him and all kinds 

of foods are accepted to be clean (Mark, 7/15-19). Although the New Testament does not 

include any new statements, Christians accepted the pork, which is considered unpalatable 

and dirty by Jewishness and Islam, to be allowable and predicated this subject on the dream of 

Petrus (Affairs of Prophets, 10/9-16;11/5-11). 

In Christianity, the practice differences between sects are mostly observed during suppers on 

religious days. In this context, the sects and their views about eating-drinking could be 

explained as follows: 

a) Roman Catholicism: Catholicism is a religious sect with a great authority in Christianity. 

The Catholic Roman church, which represents this sect, is led by Pope. Christmas and Easter 

are among the important religious days of Catholics (Yabancı, 2009:271). Christmas is the 

birth anniversary of Jesus. In many  countries, Christmas Supper is prepared and family 

members gather around the table in the afternoon of December 25. Christmas Supper differs 

from country to country and the most common course is the roasted turkey. In some countries, 

the cake (Christmas pudding) is inflamed with brandy following the course and is represented 

as dessert. In the night of the Christmas Eve, foods are left in houses for Santa Claus and his 

deers. In the USA, milk and cookies are left. In England, on the other hand, sherry, fruit pie 

and carrots are left (www.wikipedia.org). 

Corresponding to the Sunday following April 15 in general and lasting for one week, the 

Easter is a feast day on which the death and resurrection of Jesus are memorialized. During 

the holiday suppers, the whole family generally gathers and prepares foods and beverages that 

are peculiar to their hometowns. For instance, while the French prepare “buche de noel” that 

is a very sweet cake shaped like yule log, Italians cook a fruity and sweet traditional bread 

called “Panettone” (Kittler and Sucher, 2001). 

b) Eastern Orthodox Christianity: The greatest difference of the Orthodox from Catholics 

is that they apply the commandments in Bible by revising. Consumption of fermented bread 

instead of unfermented bread during Communion ceremonies (the Lord’s supper) could be 

considered to be among them. The third Sunday before the Lent day is the Meat Sunday and 

only meat is eaten in houses. The Sunday before the Lent is the Cheese Sunday and only 
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cheese, egg and butter are eaten. The following Monday is the Clean Monday. The Sunday 

before the Easter is the Herald Day of Virgin Mary and fish is consumed on that day (Kittler 

and Sucher,  2001). 

c) Protestant Christianity: Protestantism is a sect originating from reform and in this sect, 

the greatest authority is the Bible (Kahraman, 1993). Christmas and Easter are the holidays of 

the Protestant tradition.  Even though foods have an important place in these holidays, there is 

no food that is peculiar to the present day. Families prepare foods according to their own 

habits (Yabancı, 2009:271). 

1.1.2.2. Christianity and Fasting 

In Christianity, fasting/diet is the third commandment of the Church. The purpose of fasting is 

to start   suffering for the committed sins in this world. The fasting age in Christianity is 21-

60. This subject is specified in written in the Roman resolutions, which were taken in 1966 

(www.e-sehir.com). Bible attaches a great importance to fasting and praises it. However, there 

are differences between the Christian sects in terms of the time and rules of fasting. The 

information about the fasting practices between sects are as follows: 

a)Roman Catholicism: Fasting days include the days like the new year, Easter feast, etc. 

These fastings vary from avoiding to receive nutrients the whole day to receiving certain 

nutrients. During the Eucaristic Fasting that is performed 40 days before the Easter, the water 

and solid nutrient intake should completely be stopped 1 hour before the Communion. While 

this fasting used to anticipate eating-drinking nothing from 12 a.m. until the time of the 

Lord’s supper in the past, today it is performed in such a way that the person eats nothing 1  

hour before the ceremony and drinks no alcohol 3 hours before. (Koluman, 2009:29; Tümer 

and Küçük, 1988:254). Another fasting of Catholics is the “Ecclesiastes Fasting”. This fasting 

consists of the 40-day diet period in the Catholic church. It involves the intake of only one 

course in the daytime and mild foods in the morning and in the evening (Tümer and Küçük, 

1988: 254). 

b) Eastern Orthodoxy: Fasting days of the Orthodoxy are higher in number (Diakonoff, 

1972). New Year, Easter, the day Jesus was taken to the Judgement Church, Temptation Day 

(the day the Lucifer promised Jesus the world and suggested him to abandon being Messiah), 

meatless feast, milkless feast are among those days. Animal products and water are forbidden 

in fastings. Some believers might also refuse consuming vegetable oil. The intake of all kinds 

of foods is forbidden only on the crucifixion day (Koluman, 2009:29). 
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c) Protestantism: Compared to other sects, it is observed that fasting is not common in 

Protestantism (Kitler and Sucher, 2001). In Protestantism, the practices of fasting, especially 

according to the Mormon Sect and the Sect of Seventh Day Apostles, are only performed on 

the Christmas day. Being a state of partial hunger,  fasting is not obliged to be performed. 

Stimulatives such as coffee, tea and alcohol drinks are forbidden in the Mormon Sect. Having 

a different practice, the Middle East Mormon Sect involves a fasting of 1 day in a  month and 

assistance to the poor on the fasting day. 

Members of the Sect of the Seventh Day Apostles claim that the excessive food consumption 

is a sin and they care about being fed on Lakto-ovo-vegetarian (avoiding to eat chicken, fish, 

red meat, but egg and milk products). If they are supposed to consume meat in exceptional 

cases, majority of them avoid pork. Water is drunk before and after the course, not during the 

course. Eating something between the courses is not desired, as well. Strong aroma materials 

and sweetening agents are also forbidden (Koluman, 2009:29). 

Christianity encourages fasting on Wednesday (the day Jesus was revealed), Friday (the day 

Jesus was crucified) and Saturday (the day Jesus was buried), and on the eve of some feasts. 

In Christianity, it is important to perform fasting on the Easter, which is believed to signify 

that Jesus was resurrected after death and taken up to heaven. Performing fasting for two days 

before the Easter is a common practice among religious Christians (www.e-sehir.com). 

In Christianity, fasting has provisions and traditions changing according to countries. While 

some Christians avoid eating egg and fruit; some of them only eat crust and some of them eat 

none. Some Christians, on the other hand, avoid animal products and perform the fasting by 

eating vegetational nutrients (Tümer and Küçük, 1988: 254). 

1.1.3. Islam: Being a monotheistic religion with the holy writ Koran, Islam emerged in the 

Hejaz region during the 7th century A.D., and started to be spread in the Arabian Peninsula by 

means of the Prophet Muhammad (www.tr.wikipedia.org). There are sects of faith and 

practice within the scope of this religion (Yörükhan, 1998:42-102). 

1.1.3.1. Islam and Principles to Be Followed Regarding Nutrients 

In the Islam religion, while the nutrients that are allowed to be eaten are called “halal”, those 

that are not allowed to be eaten are called “forbidden” and the forbidden nutrients are 

indicated in Koran. The term forbidden is valid not only for foods, but also for nutritional 

addition agents and contact agents. The nutrients, which are not halal but at the same time are 

not specified to be forbidden and would cause a problem when consumed, are defined as 

abominable (www.diyanet.gov.tr). 
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Things that are forbidden in previous divine religions especially in terms of eating-drinking 

and many other subjects are also forbidden in this religion, which attracts a great attention. 

The nutrients that are considered halal are as follows; the milk of cattle, sheep, camel and 

goat, honey, fish, non-toxic plants, fresh fruits and vegetables, dried pulses, husked seeds 

(nut, peanut, walnut), meat and its products (cattle, sheep, camel, non- hunting birds, fish, 

goat) (Koluman, 2009:30). The nutrients that are considered forbidden, on the other hand, are 

as follows; pork and its bi-products, blood, felidae, meat and bi-products of all reptiles, all 

species of insects, meat of dead animals, carrion meat, animals that are slaughtered in the 

name of things other than  Allah, and the meat of halal animals that are not slaughtered 

conveniently (Maide, 3; www.diyanet.gov.tr). 

1.1.3.2. Islamic Slaughter Method 

It is required for edible butchery animals to be slaughtered in accordance with Islamic 

methods to be considered “halal”. When the animal is slaughtered by a Muslim or a person 

who believes in one of the prophets and divine writs, it is sufficient for the meat to be halal. 

There is no difference between performing the slaughter in an Islamic country or in other 

countries (Maide, 5; www.diyanet.gov.tr). Islamic slaughter processes are defined as Zebh 

(choking the animal on the throat by means of a knife and cutting its veins). The animal that is 

choked or about to be choked is called “Zebiha” (www.islamiyol.com). The person that will 

slaughter the animal should be mentally healthy. It is not important whether the person who 

slaughters is in the adolescence period and male or female (Öztan, 2003:16). The animal that 

will be slaughtered should not be pregnant. 

During the slaughter, the knife should be in such a way through the trachea and two veins that 

blood is shed. Then the slaughtered animal is skinned. During the slaughter, it is required to 

recite bismillah and tekbir, turn the animal and butcher towards Mecca, lay the animal down 

the left side towards Mecca without hurting it, sharpen the knife beforehand, slaughter the 

camel in the part where the throat is connected with the chest standing and slaughter other 

animals in the part where the throat is close to chin (Öztan, 2003:16). 

 
1.1.3.3. Islam and Fasting 

 
In Islam, fasting has the objective of acquiring a merit in order to show gratitude for what 

Allah gives, understand poverty and have the absolution for previous sins. Fasting is 

performed on the Ragaib Night, Bara’ah Night (Shahi Bara’ah: a fasting day performed in 

Syria), Nawruz (A fasting day of the Iran region), Mevlid-i Nebi (the day Muhammad died) 

http://www.diyanet.gov.tr/
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and throughout the Ramadan month (Koluman, 2009:30). Apart  from these, fasting is also 

performed on six days during the Shawwal month (according to the Hijri calendar, it is the 

tenth month of the year following Ramadan), ten days during the Muharram month (according 

to the Hijri calendar, it is the first month of the year) and on the ninth day of the Zilhicce 

month (according to the Hijri calendar, it is the twelfth month of the year, when the Muslims 

go an a pilgrimage to Mecca and sacrifice an animal for Allah) (www.tr.wikipedia.org). 

1.1.3.4. Aspect of Islam Regarding Water Products 

The statement of “Fishing and eating the fish is halal for you and those who travel on earth as 

it is healthy” clarifies the subject of water products in Islam (Maide, 96; www.diyanet.gov.tr). 

However, it should be kept in mind that there are differences between the sects regarding the 

practices of water products. 

1.1.3.5. The Traditionalized Food-Beverage Habits in the Islamic Culture and 

Halal/Kosher Food Certification 

Sometimes the society might be unintentionally fulfilling the requirements of a religion as 

customs or performing an old custom as religion (Hatipoğlu and Batman, 2009:34). In that 

context, the food-beverage ceremonies, which come to the forefront the most, have a religious 

or only a traditional quality with no connection to religious provisions, are as follows: tooth 

wheat, rain prayer, puerpera sherbet, hadji course, funeral course, religious night courses, iftar 

course, rose pudding, Noah’s pudding, oblation food, meat that is cooked during the sacrifice 

holiday, desserts that are cooked during the Ramadan holiday and the Zekeriya table. Since it 

was important for the study to investigate whether these traditionalized foods are involved in 

hotel kitchens or not, this subject was discussed as well. 

It is known that there are approximately 1,5 billion Muslims and 14 million Jews in the world. 

Thus, it is anticipated that the number of people who will require halal and kosher food 

products is very high. Since kosher principles are stricter than the halal principles, it is 

perceived as the symbol of “quality, hygiene and confidence” by Christians, Muslims, 

vegetarians, risky health groups and groups that prefer healthier and more natural and 

confident foods. Although an important part of products certified as halal does not provide the 

Kosher conditions, all the products certified as kosher provide the Halal conditions. Since it 

was thought that products certified as halal/kosher would be demanded by hotel customers, 

this study also included the usage states of certified products in hotel kitchens. 
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2. Target Population and Method of the Study 

Target population of the study consists of head cooks of ten five-star hotels, which operate in 

Bodrum that is one of the most important touristic destinations of the Turkish tourism. There 

were seventeen five-star hotels  in Bodrum on the date when the study was conducted. 

However, since the study was conducted in  winter, seven hotels were closed and therefore 

could not be reached. In this study, a literature review was performed in an attempt to obtain 

information firstly about gastronomy and then divine religions, and as a result of the obtained 

data, an interview form consisted of nineteen questions was formed in an attempt to ask 

questions during the semi-formed interview. Additionally, regarding the questions, the 

opinions of three specialist academicians and head cooks of two five-star hotels located in 

İstanbul were received; the profoundness and accuracy of the information were tried to be 

provided. 

The aforementioned questions were directed towards the head cooks of ten five-star hotels in 

Bodrum. The data obtained from these interviews were assessed in accordance with the 

analysis principles of qualitative studies, the obtained data were interpreted and some 

suggestions were made. In this study, the reasons of using the qualitative method are as 

follows: 

• Since the effects of beliefs upon the gastronomy are primarily under the responsibility of 

kitchen managers of enterprises, it was assumed that using a quantitative method would 

limit the views of kitchen managers. 

• The views of kitchen managers regarding the subject were tried to be obtained profoundly. 

• The number of enterprises that were included in the study is limited. 

3. Findings and Interpretation 

Each hotel has a head cook. Table 1 involves information about the enterprises that were 

included in the study, head cooks that were interviewed, as well as the place and time of 

interviews. During the presentation of study findings, the names of enterprises and head cooks 

were coded and indicated in this table to make it easy. A letter, mentioning the objective and 

importance of the study, was sent to each kitchen manager regarding the interview request. 

Upon the response of enterprises, appointments were made and interviews performed. 

The interviews were performed in the offices at hours required by head cooks. Attention was 

paid to reach to the place of interview before the hour that was specified for interviews and 

keep the environment silent throughout the interview. A camera was provided and some notes 
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were taken at important points during the interview. Upon the responses and behaviours of 

head cooks, questions were asked again in different ways for confirmation. In addition to this, 

flexibility was provided by changing the order of questions from time to time, according to 

circumstances. In order to enable the head cooks to express their views about the subject 

comfortably, humane factors, voice and clothing were considered carefully. In order to 

determine the viewpoints of head cooks regarding the effects of beliefs upon the gastronomy, 

at least two questions were formed for each constituent and questions were asked in a certain 

order. According to the responses that were received, the findings and interpretations are as 

follows: 

3.1. Findings regarding the demographic features of head cooks 
In this part of the study, 4 questions were asked in an attempt to determine the demographic 

features of head cooks. According to the responses that were received, the following 

interpretations were made: 

Gender: All of the head cooks who participated in the study are male. The reason of 

including the gender factor in the study is to reveal that the viewpoints of female head cooks 

and male head cooks regarding gastronomy and religion would be different. However, there is 

no female cook among the head cooks, who were interviewed. 

Age: It was determined that the head cooks who participated in the study are in the age range 

of 35-48. Ages of head cooks are included in Table 1. The reason of including the age factor 

in the study is to reveal that the viewpoints of young head cooks regarding gastronomy and 

religion would be different from that of older head cooks. Comparing the responses of 

questions that were asked with this thought and the age factor, it was concluded that the 35-

year-old head cook is open-minded primarily about serving pork products and many other 

subjects; whereas the 48-year-old head cook is more traditionalist and highly strict about 

especially keeping pork products in hotel managements. 

Educational Status: According to the data obtained from the head cooks who participated in 

the study, K1, K3 and K8 are high school graduates. Since K4 is a graduate of Basic 

Education Course for Personnel Training at Tourism Enterprises, he is considered to be a 

graduate of high school and its equivalents. Among other chefs, while K10 is a secondary 

school graduate, K7 is a primary school graduate. K2 had dropped out  of secondary school 

and K6 had dropped out of high school and started to work in the kitchen. Two of the chefs 

gave no information about this subject. 
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Field of Training: Among the head cooks who were interviewed, only K1 is a graduate of 

High School of Tourism and Hotel Management. Considering the fact that K4 is a graduate of 

the cookery department of Basic Education Course for Personnel Training at Tourism 

Enterprises (TUREM), we can conclude that only two of the head cooks who participated in 

the study are trained in the field of tourism. 

 
3.2. Findings regarding the occupational experiences of head cooks 

Five questions were asked in an attempt to determine the occupational experiences of head 

cooks. These questions are as follows: “How long have you been in this business? How long 

have you been working as a head cook? How long have you been working in the present 

enterprise? Do you have an experience abroad? Do you have an experience of national team 

of cooks?” The responses and interpretations are as follows: 

Total Occupational Experience: It was determined that the head cooks who participated in 

the study have an occupational experience of 18-32 years as from the apprenticeship training. 

The reason of questioning the  total occupational experience is to determine the frequency of 

encountering incidents that support the relationship of gastronomy-religion. 

Period of Working as a Head Cook: Head cooks spend the last 8-10 years of their 

occupational experience  as head cooks. The reason of examining this factor could be related 

with the thought that head cooks might impose their views about gastronomy and religion on 

their teams, as well. 

Period of Working in the Enterprise that is Included in the Study: While 4 of the head 

cooks who participated in the study stated that they had been working in the enterprise for two 

years, 4 of them stated that it was their first year. Among the participants, only K1 stated that 

he had been working in the same enterprise for 10 years and K6 stated that he had been 

working for 13 years. According to these data, it was concluded that head cooks generally 

change their enterprises. The reason of questioning this factor could be related with the 

thought that “It will be easier to place standards in the kitchens of enterprises in terms of 

religious principles, unless the head cooks are changed frequently”. 

Abroad Experience: Among the head cooks who were interviewed, only 4 have an abroad 

experience. K10 stated that he had worked in the house of Ambassador at NATO, Belgium, 

for one year, K3 stated that he had worked as a protocol cook in Kazakhstan and K7 stated 

that he had participated in 45-day trainings twice in Germany. The statements of K1 are as 

follows: 
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“I travelled to Moscow and Maldives for a contest in 2004; and I had a 25-day trip in three 

countries in an attempt to research the Far East cuisine in 2010. During this trip, I had the 

opportunity of examining the kitchens of hotel chains.” 

This factor was questioned with the thought that it would increase the rate of getting 

acquainted with different cultures and members of various religions, and getting acquainted 

with their eating-drinking principles. 

Experience of National Team of Cooks: Among the head cooks who participated in the 

study, only K1 was selected for the National Team of Cooks and represented his country in 

international contests. This question was directed towards participants with the thought that 

food materials that are cooked within the frame of beliefs could be learned by means of these 

contests. 

3.3. Findings regarding the subjects questioned by guests 

2 questions were directed towards head cooks who participated in the study, which were as 

follows: “Do you have customers who come to the kitchen and check or request checking the 

materials being used?” and “Are you questioned by your customers about whether the 

materials you use are halal/kosher?” Within this context, subjects such as the convenience of 

the kitchen for a visit and halal/kosher certificates were discussed. 

Visiting the Kitchen: All of the head cooks who participated in the study stated that they 

enable the  customers to visit their kitchen as long as they request. The head cook K1 stated 

that not only the guests accommodating individually, but also the agency executives visit the 

kitchen before the contract, and that he had organized a  cooking course in  his  kitchen  in  

order to  prove the transparency of his  kitchen  and  many people residing in Bodrum had 

participated in this course. This factor was questioned especially for guests who go to 

enterprises that involve pork products along with other meat in their kitchens. 

Questioning the Halal/Kosher Food Certificates: 5 head cooks who participated in the 

study indicated that their guests are not informed about the halal/kosher food certificate and 

thereby, they do not question it. 4 head cooks indicated that the guests question brand names 

rather than certificates especially regarding meat products. Only 1 of the head cooks indicated 

that he had encountered with a guest questioning halal/kosher food certificate and that guest 

was a Turk living abroad and these certificates were used very commonly abroad. 
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3.4. Findings regarding pork products 

4 questions were directed towards the head cooks who participated in the study, regarding 

whether they keep pork products at their hotels, and if so, how they provide and preserve it. 

Use of Pork Products in the Enterprise: Among the head cooks who participated in the 

study, K1 and K2 indicated that they only keep pork pastrami called “Bacon” in their 

kitchens. It was determined that other participants involve no pork product in their kitchens. 

Regarding the avoidance of using pork products, head cooks indicate that this decision is 

made not only by employers or the management, but also by their personal preference. 

Procurement of Pork Products: Among the head cooks who participated in the study, the 

chefs who keep pork products in their kitchens indicated that it is possible to provide certified 

pork products in Bodrum and there are firms marketing these products. K8 indicated that he 

was informed about the fact that these products are brought from İstanbul. K2 indicated that 

these products are brought by firms with a customs permit and that they are provided in a 

cooked way in evacuated and sliced packages. 

Demands by Foreign Customers Regarding Pork Products: Among the senior kitchen 

managers who were interviewed, six out of 8 participants who do not keep pork products in 

their kitchens emphasized that they  had not encountered with a customer demanding pork 

products, because the guests were aware of the fact that they were in holiday in a Muslim 

country. Expressing an opposite opinion, K7 and K9 indicated that they had encountered with 

guests insistently demanding pork products and they had to provide these products in the face 

of this insistence. 

Preservation of Pork Products: Among the head cooks who were interviewed, the views of 

K1 regarding the preservation of pork products are as follows: 

“The refrigerator of this product is separate. We receive it in evacuated packages of 250 

grams and consume it on the day it is opened. The personnel is also aware of this subject and 

it is not possible for them to confuse it with other products”. 

Regarding this subject, the views of K2 are as follows: 

“The cook who uses Bacon wears disposable gloves. He keeps it in a separate partition in 

order to avoid a contact with other products. This practice is related not only with sin, but 

also the fact that the smell of pork products easily gets permeated with other products”. 
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3.5. Findings regarding the use of butchery meat and meat products by head cooks 

Within the scope of the study, a total of 4 questions were directed towards head cooks 

regarding the use of meat and meat products, procurement ways, Islamic slaughter method, 

illegal slaughter and existence of horse-donkey meat in the market. The responses and 

interpretations are as follows: 

Table 1. Information about the enterprises that were included in the study and the 
head cooks who were interviewed 

 
 

 
Property 

Code 

 
Age 

 
Kitchen 
Manager 

Code 

 
Interview Date and Time 

 
Address 

A 42 K1 31.03.2010 
09:00 

Center/Bodrum 

B 35 K2 31.03.2010 
14:00 

Turgutreis/Bodrum 

C 36 K3 01.04.2010 
09:00 

Turgutreis/Bodrum 

D 36 K4 02.04.2010 
14:00 

Center /Bodrum 

E 45 K5 03.04.2010 
14:00 

Turgutreis/Bodrum 

F 40 K6 04.04.2010 
09:00 

Torba/Bodrum 

G 45 K7 02.04.2010 
09:00 

Türkbükü/Bodrum 

H 48 K8 04.04.2010 
14:00 

Zeytinli Kahve 
Mevkii/Bodrum 

I 41 K9 01.04.2010 
14:00 

Turgutreis/Bodrum 

K 42 K10 03.04.2010 
09:00 

Torba/Bodrum 

 
 

Procurement of Butchery Animal Meat: Regarding this subject, the views of participants 

are as follows:  

K1; “We do not purchase the butchery animals from an ordinary butcher. We obtain them 

from the production fields of the best integrated meat plant of Turkey, The Marmaralar. We 

visited their plant. We purchase and use their products confidently”. 

K2; “We only use steak fillet as the butchery meat. We obtain the steak fillet required by the 

hotel from many butchers in an agglomerated and shocked way. A butcher might be 

slaughtering the animal accurately, but it is not possible to inspect how other places, which 
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agglomerate meat, slaughter animals. Now that pigs, horses, donkeys are slaughtered and put 

on the market for commercial earning in our country, I do not think the animals are 

slaughtered in accordance with Islamic methods”. 

K3; “We prefer the products with a great brand awareness for the procurement of butchery 

animals. We visit the factory and production plant of every firm to make an agreement 

together with our food engineer. We compromise as a result of the common approval”. 

K4; “We work with big firms. There are main theme materials that are greatly consumed, 

especially such as meat. There are meat firms that have become famous. They bring us the 

required documents. They certificate the convenience, usage conditions and whether the 

animals are slaughtered in accordance with Islamic methods or not. Since they are big firms, 

we purchase their products confidently”. 

K5; “The firms we deal with are the best firms of Turkey; we purchase the salami and sausage 

from a firm  and the meat from another firm. If they do not pay attention to Islamic methods, 

then what can I say; what a shame”. 

K6; “We obtain the meat of butchery animals from one of the biggest firms of Turkey. The 

firm we work with is the firm that started this business. We will continue to make the 

purchases from this firm in the new season as well, because we trust in this firm”. 

K7; “We obtain the butchery products from one of the biggest firms of Turkey. Having 

standards, the firm has already proven its quality. We have confidence since we do not work 

with any other firm. Our hotel inspects the supplier firms. This application is performed by 

our buying manager, food-drink manager or the kitchen chef at regular intervals. Meanwhile, 

we are able to see the places, vacuum stores and production conditions of supplier firms”. 

K8; “We purchase the meat products from famous firms and our hotel has food engineers who 

take care of this”. 

K9; “We work with certain firms. These firms provide the required analyses. We make 

everything in accordance with the five-star hotel. We check the analyses whether they include 

any foreign substance, those mixtures –as you claim-, and whether they are vacuumed or not. 

After the approval, we put them in our stores”. 

K10; “We procure them from enterprises with integrated plants”. 

In line with the data obtained from the head cooks, it was concluded that 9 of the head cooks 

prefer working with big firms with an integrated meat plant and only K2 prefers providing 

agglomerated meat from butchers 
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Precautions Aimed at Illegal Slaughter, Existence of Horse – Donkey Meat in the 

Market: The head cooks who were interviewed indicated that they trust the firms they work 

with and thereby, the meat in question would never be included in their enterprises. Besides, 

they also emphasized that they are involved along with the slaughterhouse chefs during the 

delivery of the meat. They indicated that the kitchen personnel has the competence of 

discerning such meat from the meat of butchery animals and additionally, such meat  has 

some distinctive features. Regarding this subject, K6 stated the following; “We can 

technically realize this while cooking. Horse meat does not have fat and it is observed that it 

is darker than the veal. Thus we can easily discern”. 

Use of Boar in Banquet Services: All of the head cooks who were interviewed emphasized 

that the rumours regarding that boars are involved in banquet services since they are lower in 

price are true, and there are many enterprises performing this practice. The chefs indicated 

that they do not encounter with such incidents and that such proposals of following a method 

are made by enterprise owners. 

Slaughter of Butchery Animals in Accordance with Islamic Methods: All of the head 

cooks who participated in the study indicated that they trust the enterprises from which they 

obtain the butchery animals and they think that those firms slaughter the animals in 

accordance with Islamic methods. 

 

3.6. Findings regarding the changes made by head cooks on menus on religious days 

3 questions were directed towards the head cooks who participated in the study, in an attempt 

to learn the changes made on menus on religious days. 

Changes Made on Menus in Ramadan: All of the head cooks who were interviewed 

indicated that since the Ramadan month has been in the season especially for the last two 

years, the dinner service is prepared during the iftar hour in this month and that they are 

attentive to serve stews. Since all of the hotels that work with the ultra inclusive system render 

service for 24 hours, they indicated that they render service during the sahur as well and 

others indicated that they can render service during the sahur upon request. The only 

exception regarding this subject is K1. Regarding this subject, the views of K1 are as follows: 

“Since we work as bed and breakfast, there is no change on our menu. We prepare an 

additional “Ramadan Menu” that is special to Ramadan. This is optional. We have a very 

rich iftar plate and also courses consisted of a total of 4 courses. Once our guests arrive, 
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firstly the iftar courses are served. And then they are expected to make a selection on the 

Ramadan menu, which has various price alternatives”. 

Changes Made on Menus in Muharram Month: Among the head cooks who participated in 

the study, all of the chefs –except for K1- indicated that they include Noah’s pudding not only 

in the dessert banquet in Muharrem month, but also in the activity that is organized under the 

name “Turkish Night” every week. K1 stated; “We cook Noah’s pudding only for our 

personnel and do not include it in the dessert menu. If a regular customer, in whose sincerity 

we trust, is at the hotel as well, we offer her/him, too”. 

Changes Made on Menus in Christmas/New Year: All of the head cooks who were 

interviewed indicated that they prepare special menus for new year. Participants were divided 

into two groups in terms of the main course being served; while half of them indicated that 

they mostly offer turkey, the other half indicated that turkey is an old style dish and instead, 

they use steak fillet courses. 

3.7.  Memories of head cooks that support the relationship of gastronomy-religion In this 

part of the study, the senior kitchen managers were asked to talk about incidents they had 

encountered throughout their careers, which would support the relationship of gastronomy-

religion. 1 question was asked within this context. This question was answered by Participants 

1, 5, 9 and 10. The views of participants are   as follows: 

K1; “We have a regular Jewish customer who owns a boat. He brings his own cheese. Since 

he believes that especially the parmesan contains lard oil, he never eats parmesan. He brings 

vacuumed utensils for every product. He cooks his own products. He requires the personnel to 

make a small banquet on special days. He closes the restaurant and conducts a religious 

ceremony with his wife and children. He brings his special little glasses. They perform these 

practices without any delay” 

K5; “Our customers celebrate Easter at the end of April. We, as the enterprise, prepare 

colorful eggs, boiled eggs, chocolate eggs on Easter. If the customers have different demands, 

we do what they want. I met a  Jewish group. They generally bring their own materials. They 

try not to use the materials of the personnel. They make their wines separately. They try to 

avoid eating animals and their products on some special days; they sort of perform fasting”. 

K9; “One day, a Jewish group came. They brought their own pots, plates. They cooked their 

own meals. They were just staying at the hotel. We were helping them by heating their meals 

in the kitchen”. 
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K10; “One of our Turkish guests ate Bacon in the banquet service in spite of the menu cards 

and said “it is very nice and crispy”. He was a regular customer. He used to go abroad very 

frequently. I told it was pork. He firstly got astonished, but appreciated it. If he had stirred a 

trouble, I would have shown the menu cards again and said “a warn is written here”. 

4. Conclusion and Suggestions 

Religion formed one of the biggest elements of gathering people by determining the food that 

would be consumed and the way to consume it. In all world countries, primarily the religious 

thought that is the base of the sociological structure and then hygienical criteria, habits and 

personal approaches were taken into consideration in food practices. As a result of this study, 

which was basically conducted by giving examples from three divine religions, a similarity 

was determined between commandments and prohibitions.  The general results that were 

obtained are as follows: 

- Three religions forbid slaughtering animals in the name of things other than Allah and 

eating blood. 

- Prohibitions not only provide the balance between the individual and society, but also 

become the value criteria between the human and the creator. By courtesy of these 

prohibitions, human beings are controlled by the divine authority and subjected to tests in 

many subjects. 

The data that were obtained in the field application of the subject assisted in the revealment 

of  the following aspects: 

- Five-star hotels that operate in Turkey rarely involve female head cooks. 

A great majority of enterprises function with the “all-inclusive” system and render banquet 

service. 

-  Having different rates, the tourists that visit Turkey and their beliefs are varied. 

- A great majority of tourists are aware of the fact that they are in a Muslim country 

and thus, do not insist on consuming pork products. 

- In case that there is a demand for pork products, there is a sufficient number of 

importer companies that sell certified products in Turkey and they are provided easily. 

- The concepts of halal food and kosher food are new concepts for Turkey. 

- The rate of head cooks of five-star hotels regarding working in the same enterprise 

for long years is low. 
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- It is observed that illegal slaughter and existence of horse-donkey meat in the market, 

which is frequently brought into question, is performed by small butcheries and that the firms 

with big integrated meat plants avoid keeping such meat in their firms in order to protect their 

images. 

- The rates of chefs regarding the abroad experience and selection for the contest teams 

are low. 

Another Results that Emerged During Interviews; 

- “All-inclusive” system decreases the service quality. 

- Enterprise owners demand using boar in order to reduce the costs. Head cooks 

emphasized that they had to accept this situation or else they would be made quit the job. 

 

Suggestions for the Sector; 

- All five-star hotels should involve a permanent food engineer; food engineers should be 

present especially during the contracts and acceptances, and engineers should periodically 

control the enterprises with which procurements are performed. Besides, it should be 

compulsory to involve food engineers at hotels. 

- Attaining the awareness of the fact that women could advance in the profession of 

cooking, female chefs should be supported. 

- Hotels should pay attention to buying certified products during the procurement. 

- On religious days, kitchen managers should include the foods-beverages required by the 

religion in question in the menu and present them to the customers. 

- Supervisions should be performed frequently in terms of lawless hunting and marketing 

of boars, and penal sanctions should be increased and put into practice. 

- The hotel personnel, who work in food-beverage and kitchen departments, should be 

informed about the belief systems of individuals with different beliefs on seminars. A support 

should be received from universities regarding this subject. 
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SPOR PAZARLAMASI AÇISINDAN FUTBOL KULÜPLERİNE TARAFTAR 

OLMA NEDENLERİ 

Çiğdem MUTLU1, Tuba ŞAHİN2 

ÖZET 

Günümüzde birçok alanda rekabetin artmasıyla birlikte, sürekli yeni kavramlar karşımıza çıkmaktadır. 

Bu kavramlardan biri de pazarlama literatüründe yerini alan spor pazarlamasıdır. Spor pazarlaması, 

hem ülkelerin ve spor branşlarının dünya çapında tanınmaları hem de rekabetin gerektirdiği gelir 

kaynaklarının sağlanabilmesi açısından oldukça önem taşıyan bir kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu çalışmada temel olarak, bir takıma taraftar olmada spor pazarlamasının nasıl bir rolü 

olduğu, taraftarları bu konuda en çok hangi faktörlerin etkilediğini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. 

Çalışmanın evrenini, 2009-2010 eğitim- öğretim yılında ‘Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm 

İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Akçakoca Meslek Yüksekokulu’nda’ eğitimine devam eden 

1800 öğrenci oluşturmaktadır. Olasılıklı örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfi örnekleme yöntemi 

kullanılarak 261 öğrenciden dönüş alınmıştır. 

Çalışmanın sonucunda ise, takım tutma nedenleri olarak sosyal çevre çok etkili olmamaktadır, aileden 

ise en çok babanın takım tutmada neden olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca taraftarların sıklıkla 

takımlarının spor mağazalarına giderek takımlarının amblemlerini taşıyan ürünlerini satın aldıkları da 

elde edilen bulgular arasındadır. 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Spor Pazarlaması, Futbol, Taraftar, Tüketici. 

1 Öğr. Gör.Akdeniz Üniversitesi 
2  Öğr. Gör.Uşak Üniversitesi 
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Reasons of Being Supporter of Soccer Clubs With Regard to Sports Marketing 

ABSTRACT 

Sports marketing, both with regard to recognition of countries and sport branches worldwide and 

providing required source of income as a requirement of competition, appears to us as an important 

concept. At this study, basically it is aimed to reveal how sports marketing has a role at becoming 

supporter of a sports club and that which factors affects supporters most in this regard. 1800 students 

continuing education at Düzce University Akçakoca School of Tourism and Hotel Management and 

Akçakoca Vocational School in 2009- 2010 academic year constitute universe of the study. It was 

thought that all of the students forming the universe of the study are accessible and thus no sampling 

method was needed to be chosen. As a result of the study, it came out that social environment and 

media have little effect on becoming a supporter of a soccer club, and together with that father among 

family members affects most on which club will be supported. Besides supporters frequently visit 

stores of their sports club and purchase products which has emblem of the clubs is among the results 

of the study. 

Key Words: Marketing, Sports Marketing, Soccer, Supporter, Consumer. 

 

1.GİRİŞ 

Günümüzde pazar koşullarının giderek gelişme göstermesiyle birlikte literatür de sürekli yeni 

kavramlar kazanmaktadır. Küreselleşmeyle ortaya çıkan rekabet, yeni pazarları ve yeni kavramları 

doğurmuştur. Bu ortaya çıkan kavramların en önemlisi arasında da spor pazarlaması bulunmaktadır. 

Spor, büyük tüketici gruplarının oluşmasını ve onların bir araya gelmesini sağlarken, aynı zamanda 

birçok şirketin ilgi alanına girerek pek çok alanda bir pazarlama aracı olarak kullanılmaya başlamıştır. 

Böylece tüketici gruplarının büyümesiyle ticari bir boyut kazanmıştır. 

Spor pazarlaması Türkiye’de henüz yeni duyulan bir kavram olmasına rağmen, pazarlama 

dünyasındaki yerini hızla almakta olduğu görülmektedir. Günümüzde spor, büyük bir sektör haline 

gelmiştir ve giderek gelişmektedir. 

Günümüzde sporun her branşına ilgi artmaktadır, ancak en çok ilgi hiç şüphesiz futbol dalına 

yönelmektedir. Özellikle medyanın ve diğer kitle iletişim araçlarının da öncelikli haberlerinin futbol 

üzerine olması, futbolun ilgi odağı haline gelmesinde önemli bir rolü olduğu yadsınamaz. 

Genel pazarlama anlayışında tüketici önemli bir yer tutmaktadır. Tüketici, aynı şekilde spor  

pazarlamasında da bu özelliğini korumaktadır. Tüketiciyle spor kavramları bir araya getirildiğinde ise 
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ilk akla gelen taraftar olgusudur. Taraftar, sporun vazgeçilmezi olarak bilinen ve kabul edilen bir 

kavramdır. 

Taraftar desteği sporun her alanında önemli bir yer tutar. Ancak futbolda daha fazla yer tuttuğu da 

kabul gören bir gerçektir. Futbol kulüplerinin sürekli taraftarlardan destek istemeleri ve bunu her 

beyanlarında belirtmeleri de bunun en güzel örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın 

amacı, bir takıma taraftar olmada spor pazarlamasının nasıl bir rolü olduğu, taraftarları bu konuda en 

çok hangi faktörlerin etkilediğini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Ayrıca, alt amaç olarak, spor 

endüstrisi ve pazarlaması, futbol, taraftarlık ve futbol kulüpleri kavramlarının incelenerek, futbol 

kulüplerine taraftar olma nedenleri, taraftar davranışları, taraftarlığın spor içindeki yeri ortaya 

koymaya çalışmaktır. 

2.LİTERATÜR TARAMASI 

2.1.Spor Sektöründe Pazarlama 

Spor endüstrisi dünyada en hızlı büyüyen endüstrilerden biridir. 1960’lı yılların sonlarından 

günümüze kadar spor ile ilişkili işletmeler, spor eşyaları üreten firmalar, kitle stadyumlar, sporcular, 

profesyonel ve amatör liglerin spor alanı içerisinde büyümüş ve sporu bir endüstri haline getirmiştir. 

Buna istinaden; spor, rekreasyon, boş zaman faaliyetleri ve bunlarla ilgili ürün, hizmet ve imkanlar 

yaratarak tüketiciye sunan pazar spor endüstrisi olarak açıklanmaktadır (Garzan, 2009: 2-3). 

Spor; günümüzde birden çok endüstri dalını içerisinde barındıran önemli bir sektör olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bununla birlikte, bu sektör, dünyada en büyük 20 endüstri arasına girmeyi başarması ile bu  

durumu  kanıtlamış  olmaktadır  (Ekmekçi  ve  Ekmekçi,  2010:  29).  Ayrıca,  dünyanın  her  yerinde  

ilgi ve heyecanla izlenen UEFA, Şampiyonlar Ligi, Formula, Olimpiyat vb. faaliyetlerde spor 

endüstrisinin büyüklüğüne örnek olabilecek niteliktedir. 

Spor endüstrisinin giderek önem kazanması ve bu alandaki rekabetin artmasıyla birlikte spor 

pazarlaması kavramı yeni ve tartışılabilir bir alan olarak ortaya çıktığı saptanmıştır. Günümüzde, spor 

pazarının ulaştığı bütçe giderek büyüdüğü görülmektedir ve bu bütçenin de milyar dolarları aştığı 

belirtilmektedir.  

Bu pazarda yer alanların pastadan daha büyük pay satın alabilmeleri yeni kaynaklar araştırmalarına ve 

yeni stratejiler geliştirmelerine yol açmıştır (Yalçın, Doğru ve Yüktaşır, 2004: 36). Böylece, spor 

pazarlaması da günümüzün tartışılır ve güncel bir konusu haline gelmiştir. 

Spor pazarlamasının ilk başlangıç tarihinin Eski Roma dönemine kadar gittiği bilinmektedir. Bunun 

sebebi ise Romalı saygın kişilerin, bugünkü kurumlarla aynı sebeplerle yapılan, genel bir saygı 

kazanmak için, gladyatör yarışlarına destek olmaları olarak açıklanmaktadır (Shannon, 1999: 518). 
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Spor pazarlamasını, genel pazarlamadan ayırmak mümkün değildir ve bu nedenle, öncelikle 

pazarlamanın tanımını yapmak gerekmektedir. Pazarlama, örgütlerin ve bireylerin amaçlarına 

ulaşabilmek için hedef pazarlardaki istek ve ihtiyaçlarını gidermeye, değişimleri sağlamaya yönelik 

sosyal ve yönetim süreci olarak tanımlanabilmektedir (Kotler ve Armstrong, 2011: 5). 

Spor pazarlamasını; değişim süreci aracılığıyla spor tüketicilerinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak 

için oluşturulan faaliyetlerin tümünü içeren bir pazarlama olarak tanımlanmak mümkündür. Ayrıca, 

bazı farklı sektörlerin spor adına yatırımlarda bulunması ve spor faaliyetlerine sponsorluk adı altında 

destek verdikleri tespit edilmiştir. Bu durum, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin, direk 

olarak ekonomik kazanç elde etmelerinden ziyade, saygınlık, imaj, sosyal etkinliklerde kendini 

tanıtmak amacıyla gerçekleştirilmesi de spor pazarlaması alanı içinde yer almaktadır (Kırdar, 2006: 

30). 

Spor pazarlaması, spor ürün veya hizmetlerinin doğrudan spor müşterilerine pazarlanması (Türkiye 

Kupası, süper kupa, bir maç, bir turnuva v.b) olarak açıklanabilir. Aynı zamanda, spor 

promosyonlarının kullanımı aracılığıyla diğer ürün ve hizmetlerin (Sütaş büyümix, Ülker bisküvi vb.) 

spor ile farklı müşterilere pazarlanması da hesaplanmaktadır (Mullin vd., 1993: 11). 

Spor pazarlaması, birkaç öğenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmaktadır ve bu kavram genelde yanlış 

kullanılmaktadır. Örneğin, bazı firma yöneticileri, spor pazarlamasını kar sağlamak için mal veya 

hizmetlerin satışı olarak tanımlamaktadır, Reklam ve halkla ilişkiler üzerine çalışan kişiler, spor 

pazarlamasını müşterilerinin eğlenmesi amacıyla bir tenis turnuvasına katılmaları için sponsor olmak, 

böylece bu turnuvaya müşterilerinin katılımlarını sağlayabilmek veya Basketbol Dünya Kupası 

biletleri temin etmek olarak düşünebilir. Ancak spor pazarlaması halkla ilişkilerden ve sponsorluktan 

da fazlasını içerir. Bu bakımdan spor pazarlamasının satışı, reklamı, halkla ilişkileri vb. faaliyetlerin 

hepsini kapsayan bir kavram olarak düşünülmesi gerekir (Parks vd., 2007: 193). 

Taraftar sayısı ve kapsamı açısından spor çeşitleri değerlendirildiğinde ise dünya geneline yayılmış 

olan ve hemen hemen her ülke de büyük ilgi gören spor dallarından biri ise futboldur demek yanlış 

olmamaktadır. Söz konusu olan pazarlama faaliyetleri futbolun evrenselliği nedeniyle diğer spor 

çeşitlerinden bir adım daha öne çıkarak önem kazanmaktadır. 

2.2.Spor Pazarlaması Açısından Futbol 

 
Günümüzde futbol artık dünya sporu olarak bilinmektedir ve bunu kitleleri peşinden sürükleyerek, 

takım ürünlerinin satışlarını arttırarak (takımların kendi mağazalarının açılması) tam manasıyla 

kanıtlamıştır. Ayrıca, futbolun, sosyal hayatın bir parçası olarak; kişilerin normal yaşantılarında en 

çok tartışılan konu olduğu belirlenmiştir. Böylece, futbol sadece bir spor branşı olmaktan çıkmış ve 
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önemli bir sektör olarak yerini almıştır (Aydınvd., 2007: 60). Spor olaylarının küreselleşmesi, futbol 

dünya kupası ve olimpiyat oyunları gibi uluslararası spor olaylarıyla birlikte zirveye çıkmıştır 

(Andreff, 2008: 14-15). 

Futbol, etkili bir topluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Futbol takımları, teknik ekipleri, taraftarları 

ve ürün/hizmetlerini içeren bir kalabalık olarak bilinen bir sektördür. Günümüzde takımların maddi 

kaynakları doğrultusunda yapılan yabancı transferlerle, kendi liglerinde gösterdikleri başarılar 

doğrultusunda dünyaya açılma fırsatı da yakalamaktadırlar. Böylece, sadece futbol olarak değil aynı 

zamanda ülke olarak da tanınma imkanı sağlayan bir branş olarak üst sıralara yükselmiştir. Ek olarak 

neredeyse tüm televizyonlar spor haberleri dışında özellikle futbol üzerine birçok program 

yapmaktadır. Diğer bir ifadeyle ülke  basınları futbol izlenme paylarını oldukça yukarılara çeken bir 

organ olarak bilinmektedir. 

Futbol, aynı zamanda siyaset içerisinde de yerini almıştır. Türkiye’de futbol camiasında yer alan 

kişilerin, bazen siyasi parti toplantılarına katılım sağladıkları bilinmektedir. Uluslararası platformda 

oynanan müsabakalarda da siyasi liderlerin ülkelerini temsili futbolu önemli kılan bir etken olmuştur. 

Böylece, futbol ülke gündemlerin neredeyse hiç düşmemiş ve ilk sırada yerini almıştır. Ayrıca, 

Türkiye’de seçimler veya benzeri önemli olaylardan kısa bir süre sonra yazılı ve görsel basının, futbol 

haberlerini en ön sıraya aldıkları bilinmektedir (Yiğit, 2003: 19). 

Futbolun, hem yazılı hem de görsel medyanın gündeminde sürekli olarak yer alması Türkiye’de bu 

spor dalına olan fazla ilgiyi kanıtlamaktadır. Bu sebeple de futboldan etkilenmemek neredeyse 

imkânsız hale gelmektedir. Özellikle derbi maçlarında hem medyanın hem de futbol severlerin bu 

ilgisini görmek mümkündür. 

Futbolseverler ya da taraftarlar olarak nitelendirilen ve kendi takımlarını sürekli takip eden kişilerin 

desteklerinin kulüpler için önemli olduğu bilinmektedir. Bunun nedeni, tuttuğu takımı desteklemek 

için maçına gitmek isteyen bir kişi, maç bileti almak zorundadır. Aynı zamanda, stada giriş yapacağı 

zaman veya herhangi bir mekanda maç izleyeceği zaman, takımının herhangi bir ürününü almak 

isteyecektir. Bu durumda da takımına maddi kazanç olarak geri dönecektir. Böylece, takımlar 

taraftarlardan kazandığı bu maddi desteklerle ileriye dönük olarak kulüplerini geliştirmiş ve 

taraftarlarına manevi destek sağlamış olacaklardır. 

 2.3.Futbol Taraftarlığı 

Taraftarlık, spor dünyasında her alanda olduğu gibi özellikle de futbol alanında büyük bir öneme 

sahiptir. Taraftarının desteği her takım için oldukça önemlidir ve bu önem takım oyuncuları veya 

yöneticileri tarafından da her fırsatta dile getirilmektedir. 
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Taraftarlık, bazı özel spor tüketim objelerine aşırı bağımlılık olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle, bir 

taraftar organize edilmiş sporların tüketicisi olarak açıklanmaktadır. Sporla ilgili davranışlar 

taraftardan taraftara değişebilir ki bu da bize farklı yaklaşımlarda taraftarların varlığını gösterir (Hunt 

vd., 1999: 440). 

Taraftarlar, özelliklede bir takıma bağlı olanlar, şehirlerinin yerel tanıtımlarının ana kaynağı olarak 

kulüpleri görmektedirler. Futbol taraftarları, oyun hakkında bilgili olarak takımı görmeye giden, 

oyundaki yetenek seviyelerine, oyuncuların yeteneklerine hayran olan kişiler olarak ifade 

edilmektedir (Tapp ve Clowes, 2002: 12). 

Futbol taraftarlığı, bütün kesimlerin iştirakine açıktır ve kitleler, belirli bir ölçüde istediklerine 

ulaşabilecek olanaklara, özgür bir ortama da sahiptirler. Bir grup taraftarın, futbol ile nadiren 

ilgilendiği, bir başka grubun ise bu spor dalını yaşam tarzı olarak gördüğü belirlenmiştir. Ayrıca 

futbolseverler, taraftarı olduğu takımı televizyonda (kablolu ya da şifreli yayınlar aracılığıyla ücret 

ödeyerek) statta veya maç yayını yapan mekânlarda takımını sahiplenerek, destekleyerek ve farklı 

derecelerde kendilerini göstererek (fanatik, holigan, eğlence, sempati duyma vb.) taraftarlık durumunu 

belli etmektedir (URL 1). 

Futbol taraftarları; özetle, birçok sevinç, üzüntü gibi duygularla takımlarının peşinden giderler ve bu 

duygularını takımlarının maçlarında veya maç dışında göstermeye çalışılırlar. Böylece, kişiler sosyal 

hayatlarındaki yorgunluklarını taraftarlık duygularıyla unuturlar veya unutmaya çalışırlar. 

Fanatiklik ve holiganlık olarak nitelendirilen taraftar düzeyinde olduğu belirlenen kişi veya kişilerin 

sürekli izlenmediği zaman etrafına, takımlara ve kulüplere zarar verebilecek sonuçlara neden 

olacaktır. Günümüzde rakip takımın otobüsünü taşlama, tutulan takımın yenilgisi sonucu saldırganlık 

gibi vakalarla karşılaşmamız bu durumlara önemli bir örnek teşkil etmektedir. Bu nedenle, bu tarz 

durumların yasal ortamlara taşınması, taraftarlık düzeylerinin kontrol altında tutulması ve maçların 

takip edildiği her türlü mekânın önlemlerini alması gerekmektedir. 

Spor kulüplerinin kurulması, 04.11.2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu 14. maddesine göre 

gerçekleştiği bilinmektedir. Ayrıca, tescil ile birlikte Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) 

kurumunda yerini almaktadır. Bu müdürlük, çatısı altına giren bütün spor kulüplerini tüm  yönleriyle 

kontrol etmektedir ve gereken durumlarda hesaplarını, defterlerini ellerinden alabilecek yetkiye sahip 

olduğu bilinmektedir (T.C. Resmi Gazete, 2004). 

Türkiye’de Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin dört büyük takım olarak  

nitelendirilmesi; bununla birlikte gündemde daha çok yer almaları, kupalar için favori gösterilmeleri 

birçok bölgede (veya ilde) bu takımların taraftar kitlelerinin oluşmasına ve artmasına neden olmuştur. 
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 2.4.Sporda Tüketici Kavramı 

Sporun, günümüzde toplumun odak noktasında oturmuş ve oldukça önemli bir değer haline geldiği 

görülmektedir. Sporun bir dalı olarak adlandırılan futbolun yükselişi ise yadsınamayacak bir hal 

almıştır. 

Türkiye’de spor dalları arasında futbolun önemli bir pay ve etki sahibi olması, ilgili takım tesislerinin, 

satış mağazalarının artış göstermesi ile bağıntılı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca reklam 

araştırmalarında futbolun etkin olarak yerini aldığı görülmektedir. Aynı zamanda günümüzde futbol 

reklamlarında artık futbolcular, teknik ekip çalışanları da sık olarak görülmektedir. Bu durum, 

taraftarları daha çok takımlarına bağlayarak, ürün ve hizmetlerinden satın alım yapmalarını 

desteklemektedir. Beşiktaş ve Fenerbahçe futbol karşılaşmasında saha içerisinde yer alan reklamların 

televizyonda görülmesi üzerine yapılan bir araştırmada; 21 değişik reklam panosunun en az bir defa 

televizyonda göründüğü belirlenmiştir. Bu araştırma, bir futbol karşılaşmasının reklamlardaki 

etkinliğinde önemini ortaya koymaktadır (Altunbaş, 2007: 99). Bununla birlikte spor dışındaki diğer 

sektörlerin takımların ürünleri üzerine çalışması, reklamlarını yapması ve hazırladıkları ürün veya 

hizmetleri satışa sunması da spor pazarının önemini göstermektedir. 

Futbol pazarının büyümesine paralel olarak kulüpler, bu pazardan pay alabilmek ve bu payı ikame 

ettirebilmek için maddi kaynaklarını arttırmak zorundadırlar. Bu nedenle, taraftarlarının ilgisine 

yönelik ürün ve hizmet çalışmalarını arttırmak, piyasaya sürmek, tanıtmak ve diğer bağlantılı 

sektörlerle işbirliği için gerekli çabayı göstermelidir. Böylece, kulüpler gelir kaynaklarını arttırarak 

rekabet içerisinde söz sahibi olacaklardır (Gençer ve Aycan, 2008: 773). 

 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ  

3.1.Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, bir takıma taraftar olmada spor pazarlamasının nasıl bir rolü olduğu, taraftarları 

bu konuda en çok hangi faktörlerin etkilediğini ortaya çıkarmaktır. 

3.2. Araştırmanın Yöntemi 

 3.2.1.Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ‘Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm 

İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Akçakoca Meslek Yüksekokulu’nda’ eğitimine devam eden  

1800 öğrenci oluşturmaktadır. Olasılıklı örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfi örnekleme yöntemi 

kullanılarak 261 öğrenciden dönüt alınmıştır. 
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3.2.2.Veri Toplama Aracı ve Analizi 

 
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır ve bu anket Göknur Garzan tarafından 

Marmara Üniversitesi’nde hazırlanan ‘Futbol Pazarlaması Açısından Futbol Kulüplerine Taraftar 

Olma Nedenleri ve Bir Uygulama’ adlı yüksek lisans tezindeki anket uygulaması referans alınarak 

hazırlanmıştır. 

Referans ankete ek olarak literatür taranarak da anket geliştirilmeye çalışılmıştır. Anket uygulamasına 

başlamadan önce, 10 kişiden oluşan bir pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Pilot çalışmada 

değerlendirilip gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra anket uygulamaya hazır hale getirilmiştir. 

Gerçekleştirilen pilot çalışmanın güvenirlik analizi sonucunda Cronbach Alfa (0.70< α < 1) değeri 

0,90 olarak saptanmıştır. 

Söz konusu anket 6 bölümden oluşmakta olup, anketin ilk bölümünde katılımcılara hangi takımının 

taraftarı olduklarına ilişkin ve ikinci bölümde ise takımlarına olan ilgi düzeylerinin belirlenebileceği 

sorular yöneltilmiştir. Anketin üçüncü bölümünde de tutulan takımın taraftarı olmalarındaki etkenleri 

tespit etmeye, dördüncü bölümünde tutulan futbol takımına bağlılıklarının ölçülebilmesine ve beşinci 

bölümde ise tutulan futbol takımının kulübüyle ilgili faaliyetlere katılım düzeylerine yönelik bazı 

sorular  sorulmuştur ve bu sorular 5’li Likert ölçeği ile ölçeklendirilmiştir. Anketin altıncı ve son 

bölümünde ise katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur. 

Bu araştırmada, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Akçakoca Meslek 

Yüksekokulu ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin taraftarı oldukları takıma olan 

bağlılıkları, tuttukları takım da etkili olabilecek kişi, kurum ve olaylar ve kulüplerin yaptıkları 

faaliyetlere katılım seviyelerini belirlemek amacıyla Faktör Analizi kullanılmıştır. Değişkenler 

arasındaki korelasyonları ve faktör analizinin uygunlunu ve yeterliliğini ölçmek için, örnek uygunluk 

(KMO>0,50), testi yapılmış ve sonuç 0,85 olarak tespit edilmiştir. 

Faktör analizine ek olarak bu araştırmada, bağımsız iki grubun veya örneklemin bağımlı bir değişkene 

ilişkin ölçümlerinin karşılaştırılarak iki dağılım arasında anlamlı bir fark olup olmadığını test 

edebilmek için Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Bununla birlikte bağımsız iki ya da daha fazla 

gurubun bağımlı bir değişkene ilişkin ölçümlerinin karşılaştırılarak iki dağılım arasında anlamlı bir 

fark olup olmadığını test edebilmek için ise Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. 

 

4.BULGULAR VE YORUM 

Ankete katılan öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin verilere ulaşmak amacıyla frekans analizi 
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yapılmıştır. Tablo 1’ de görüldüğü üzere katılımcılara ilişkin bazı tanımlayıcı istatistikler aşağıdaki 

gibidir: 

Ankete katılan öğrencilerin %57.5’i kadın, 42.5’i erkektir. Bununlar birlikte katılımcılardan 17 yaş ve 

altı öğrenci bulunmazken, 18-20 yaş arası öğrencinin %46.0, 21-23 yaş arası öğrencinin %45.6, 24-26 

yaş arası öğrencinin %6.1, 27 yaş ve üstü öğrencinin %1.5 oranında olduğu saptanmıştır. 

Katılımcıların %97.7’sini lisans eğitim alan öğrenciler oluştururken 2.3’ünü ise lisansüstü eğitimi alan 

öğrenciler oluşturmaktadır. Katılımcıların futbol maçlarına gitme sıklığına bakıldığında ise %41.8’lik 

bir oranla maçlara  gitmedikleri  belirlenmiştir. Ayrıca %23.8’lik  kısmın  ise  yılda 1-2 defa maça     

gittikleri, %14.9’unun yılda 2’den çok maça gittikleri tespit edilmiştir. Bu istatistiklere ek olarak, 

katılımcıların  %12.3’ü ayda 1-2 defa, %7.3’ü her hafta futbol müsabakalarına gittikleri belirlenmiştir. 

 

Tablo 1: Katılımcılara İlişkin Demografik Özellikler 
Değişkenler Gruplar f % Χ  s.s 

Yaş 

17 Yaş ve altı     
18 - 20 Yaş 120 46.0   
21 - 23 Yaş 119 45.6 2.62 .67 
24 - 26 Yaş 16 6.1   
27 Yaş ve Üstü 4 1.5   

Cinsiyet 
Kadın 150 57.5 1.42 .49 
Erkek 111 42.5   

Eğitim Üniversite 255 97.7   
Lisansüstü 6 2.3 1.02 .15 

Futbol Maçına 
Gitme Sıklığı 

Her Hafta Giderim 19 7.3   
Ayda 1 - 2 32 12.3   
Yılda 2'den Çok 39 14.9 3.80 1.29 
Yılda 1 - 2 62 23.8   
Hiç Gitmem 109 41.8   

 
 
 
Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Akçakoca Meslek Yüksekokulu lisans ve 

yüksek lisans öğrencilerinin taraftarı oldukları takıma olan bağlılıkları, tuttukları takım üzerinde etkili 

olabilecek kişi, kurum ve olaylar ve kulüplerin yaptıkları faaliyetlere katılım seviyelerini belirlemek 

amacıyla 40 Likert tipi anket sorusu sorulmuştur. Faktör analizi ile katılımcıların verdikleri cevaplara 

göre konunun kaç boyuttan(faktör) oluştuğu saptanıp; hangi soruların hangi boyutu oluşturduğu  

incelenmektedir. 
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Tablo 2: Döndürülmüş Yüklemeler Matrisi (Çıkartma Yöntemi: Temel Bileşenler Analizi. Döndürme 
Yöntemi: Varimax) 

İfadeler 

Fa
kt

ör
 

1 
Fa

kt
ör

 
2 

Fa
kt

ör
 

3 
Fa

kt
ör

 
4 

Fa
kt

ör
 

5 

Fa
kt

ör
 

6 

Fa
kt

ör
 

7 

Fa
kt

ör
 

8 

Takımımın satış mağazalarına sürekli giderim. .869        
Takımımın satış mağazalarından alışveriş yaparım. .851        
Takımımın maçlarını izlemeye stadyuma giderim. .784        
Takımımın amblemi olan eşyaları kullanırım. .766        
Takımımın internet sitesinden takip ederim. .739        
Takımımın dergisini alırım. .718        
Takımımın deplasman maçlarına da giderim. .686        
Takımımın diğer spor dallarındaki maçlarına giderim. .555        
Takımımın televizyon kanalını izliyorum. .552        
Biri tuttuğum takımı övdüğünde kişisel bir övgü almış gibi hissederim. .743       
Tuttuğum takımı biri eleştirdiğinde sinirlenirim.  .735       
Tuttuğum takımı her yerde ve her zaman savunurum.  .696       
Tuttuğum takımın başarıları benim başarılarımdır.  .668       
Kendimi tuttuğum takımın gerçek taraftarı olarak kabul ederim  .600       
Tuttuğum takımın rakiplerinden hoşlanmıyorum  .587       
Kendimi tuttuğum takımın en büyük taraftarı olarak görürüm.  .557       
Takımda oynayan yerli futbolcular   .816      
Takımda oynayan yabancı futbolcular   .775      
Takımın Başarısı   .768      
Kulübün geçmişi / tarihi   .713      
Takımın renkleri   .603      
Tuttuğum takımı değiştirmemde yönetimdeki değişiklikler etkili olur. .873     
Tuttuğum takımı değiştirmemde medya etkili olur.    .803     
Tuttuğum takımı değiştirmemde takımın başarısızlığı etkili olur. .801     
Tuttuğum takımı değiştirmemde ailem/arkadaşlarım/medya (vs.) etkili olur. .776     
Tuttuğum takımı değiştirebilirim.    .716     
Arkadaş – Dost     .849    
Okul     .781    
Medya     .520    
Takımımın diğer spor dallarındaki müsabakalarını izlerim.      .716   
Takımımın diğer spor dallarını medyadan takip ederim.      614   
Tuttuğum takım hakkındaki eleştirileri dinlerim.       .757  
Takımımı medyadan takip ederim.       .554  
Baba        .756 
Kardeş        .691 
Anne        .534 

 
Tablo 2’de ilk faktör takımı destekleme olarak belirlenmiştir. Bu faktöre göre, katılımcıların 

takımlarının satış mağazalarına gitmeleri, bu mağazalardan alışveriş yapmaları ve takımlarını 

medyadan ve internetten takip etmeleri ile takıma bağlılıklarını gösteren bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. 

İkinci Faktör ise takıma sadakat olarak isimlendirilmiştir. Faktörlere bakıldığında, tutulan takımın her 

başarısını kendilerini mutlu etmesi ve bununla birlikte yapılan eleştirilere tepki gösterdikleri 

görülmektedir. Bu nedenle, takımlarına duydukları sadakatle faktörler arasında bir ilişkinin var olduğu 

görülmektedir. 

Üçüncü faktöre bakıldığında kurum(futbol kulüpleri) ve olaylarla katılımcıların takımlarını 
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belirlemede bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Bu nedenle de bu faktör taraftar olma nedenleri olarak 

adlandırılmıştır. 

Dördüncü faktör katılımcıların takımlarını değiştirme yönünde olumsuz görüş bildirmeleri ilişkili 

olarak takıma bağlılık olarak adlandırılmıştır. 

Beşinci faktör katılımcıların takım tutmalarında çevrenin etkili olduğu tespit edilmesiyle ilintili olarak 

sosyal çevre olarak adlandırılmıştır. 

Altıncı faktör katılımcıların sadece futbol değil aynı zamanda taraftarı oldukları takımların diğer 

müsabakaları izlediği belirlenmiştir ve bununla ilişkili olarak diğer spor dallarına ilgi olarak 

adlandırılması uygun görülmüştür. 

Yedinci faktör katılımcıların takımlarını takımları üzerine yapılan tartışmaları dinledikleri ve bunu 

medya üzerinden takip ettikleri belirlenmesi üzerine medya takibi olarak bu faktör adlandırılmıştır. 

Son olarak sekizinci faktöre bakıldığında, katılımcıların ailenin taraftar olduğu takımla aynı takımı 

tutma arasında bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle bu faktör de ailevi etkenler olarak 

adlandırılmıştır. 

Tablo 2’ye bakıldığında spor kulüplerine taraftar olma, nedenleri ve spor pazarlaması arasında olumlu 

yönde ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2’ de görülen faktör yüklerinin hepsi pozitif). 

Araştırmada bazı faktörler arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek için 

araştırmanın amacına uygun olarak 2 adet hipotez belirlenmiştir. Bu hipotezlerin kabul veya 

reddedilip edilmediği yapılan korelasyon analiziyle aşağıdaki tablolarda açıklanmıştır. 

Birinci hipotez aşağıdaki gibidir: 

H0= Tutulan takıma taraftar olma nedenleri ve sosyal çevre arasında anlamlı bir ilişki yoktur.  

H1= Tutulan takıma taraftar olma nedenleri ve sosyal çevre arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Tablo 3’e bakıldığında sosyal çevrenin tutulan takımda etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır ve H0 

hipotezi kabul edilmiştir. Sonuç olarak, aşağıdaki tablo tutulan takıma taraftar olma nedenleri ve 

sosyal çevre arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını açıkça ortaya koymaktadır (p<0.01). 
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Tablo 3: Tutulan Takıma Taraftar Olma Nedeni İle Sosyal Çevre Arasındaki İlişkiye 

İlişkin Korelasyon Analizi 

 

Korelasyon Analizi  Tutulan Takıma Taraftar Olma 
Nedeni 

Sosyal Çevre 

Tutulan Takıma 
Taraftar Olma Nedeni 

Korelasyon 1 .176 
Anlamlılık  .472 

Sosyal Çevre Korelasyon .176 1 
Anlamlılık .472  

 
İkinci hipotezde birinci hipotezde olduğu gibi iki faktör belirlenmiş olup korelasyon analizine tabii 

tutulmuştur. Bu hipotezler; 

H0= Takıma bağlılıkla medyadan takımın takip edilmesi arasında anlamlı bir ilişki yoktur.  

H1= Takıma bağlılıkla medyadan takımın takip edilmesi arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Tablo 4’e bakıldığında takıma bağlılıkla medyadan takımın takip edilmesi arasında önemli bir ilişki 

olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda H0 kabul edilmektedir. Bu tablonun analizi sonucunda, 

taraftarların tuttukları takımlarına olan bağlılıklarını medya ile takip ederek göstermedikleri ortaya 

çıkmaktadır. 

Tablo 4:Takıma Bağlılık ile Medyadan Takip Arasındaki İlişkiye İlişkin Korelasyon Analizi 

Korelasyon Analizi Takıma Bağlılık Medyadan Takip 

Takıma Bağlılık 
Korelasyon 1 .471* 

Anlamlılık  .042 

Medyadan Takip 
Korelasyon -.471* 1 

Anlamlılık .042  

*Korelasyon 0,05 seviyesinde anlamlıdır. 

 
Yukarıdaki korelasyon analizlerine ek olarak araştırmada yine bazı değişkenler arasında anlamlı bir 

farklılığın olup olmadığını incelemek amacıyla araştırmanın problemine uygun olarak 4 adet hipotez 

belirlenmiştir. Bu hipotezlerden ilkine Mann-Whıtney U testi, ikincisi ve üçüncüsüne Kruskal-Wallis 

Testi ve son olarak dördüncüsüne Mann-Whıtney testi uygulanmıştır. Öncelikle verilerin normal 

dağılım  gösterip göstermediklerini incelemek amacıyla One-Sample Kolmogorov-Smirnov testi 

uygulanmıştır. 

Birinci olarak tutulan takıma ilgi düzeyi ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına 
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bakılmış ve buna uygun hipotezler geliştirilmiştir. İki bağımsız örneklem için Mann-Whitney U testi 

uygulanarak analiz edilmiştir. 

H0= Tutulan takıma ilgi düzeyi ve cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık yoktur.  

H1= Tutulan takıma ilgi düzeyi ve cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 5’teki analiz sonuçları incelendiğinde katılımcıların 150’sinin bayan, 111’nin erkek olduğu 

görülmektedir. Tabloda yer alan test sonuçlarına göre, karar verebilmek için p değerine bakılmıştır. 

Bu duruma göre H0 hipotezi reddedilir ve cinsiyetle tutulan takıma ilgi düzeyi arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Kadınların erkeklere göre bir takıma olan bağlılık dereceleri daha alt 

seviyelerde olduğu tespit edilmiştir (U=5409.5; p<0.05). 

Tablo 5: Cinsiyet İle Takıma Olan İlgi Düzeyi Arasındaki İlişkiye İlişkin Mann-Whitney U 
Analizi 

 Cinsiyet N Χ  Mann-Whitney U p 

İlgi Düzeyi 
Kadın 150 111.56 5409.5 .000 

Erkek 111 157.27   

 

İkinci olarak tutulan takım ve takıma olan ilgi düzeyi ölçülmüştür. Bu iki değişken arasında anlamlı 

bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için hipotezleri belirlenmiş ve bu değişkenlere Kruskal-Wallis 

testi uygulanmıştır ve sonuçları Tablo 6’da görüldüğü gibidir. Bu değişkenlere ait hipotezler; 

H0= Tutulan takım ile takıma duyulan ilginin düzeyi arasında anlamlı bir farklılık yoktur.  

H1= Tutulan takım ile takıma duyulan ilginin düzeyi arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Tabloya göre, en çok taraftara 106 kişiyle Galatasaray takımı sahipken, bunu 83 taraftarla Fenerbahçe 

izlemektedir. Beşiktaş’ın 49 ve Trabzonspor’un 17 taraftarı olduğu tabloda görülmektedir. Bununla 

birlikte diğer takım olarak belirtilen takımların taraftar sayıları 6’dır. En çok taraftara sahip takım 

Galatasaray olmasına rağmen Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor 

takımlarını tutan taraftarların ilgi düzeyi diğer takımlara oranla düşük olduğu yapılan analiz sonucu 

saptanmıştır. Diğer takımları tutan taraftarların takımlarına daha çok ilgi gösterdikleri yapılan analiz 

sonucu  ortaya çıkmaktadır. Bu durumda H0 hipotezi kabul edilmektedir. Tutulan takım ile takıma 

duyulan ilginin düzeyi arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). İncelenen 

anketlerde katılımcıların diğer olarak nitelendirdikleri takımların Bursaspor, Sivasspor, Ankaragücü, 

Sakaryaspor olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 6: Takım İle Takıma Olan İlgi Düzeyi Arasındaki İlişkiye İlişkin Kruskal-Wallis  
Analizi 

 
 Takım N 

 
 

Χ Chi-Square P 
 Galatasaray 106 130.99   
 Beşiktaş 49 124.00   
İlgi Düzeyi Fenerbahçe 83 133.05 3.88 .422 

 Trabzonspor 17 123.79   
 Diğer 6 180.33   

 
Üçüncü olarak katılımcıların taraftarı oldukları takıma olan ilgi düzeyleri ve  takımlarının  satış 

mağazalarına gitme sıklıkları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek için 

hipotezler belirlenmiştir. Değişkenler Kruskal-Wallis testi ile analiz edilmiştir ve sonuçlar Tablo 7’de 

görüldüğü gibidir. 

Hipotezler; 

H0= Tutulan takıma olan ilgi düzeyi ve takımlarının satış mağazalarına gitme sıklıkları arasında 

anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1= Tutulan takıma olan ilgi düzeyi ve takımlarının satış mağazalarına gitme sıklıkları arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 7’ye bakıldığında takımlarına olan ilgi düzeyleriyle tuttukları takımların satış mağazalarına 

sıklıkla gitmeleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır ve H1 hipotezi kabul 

edilmektedir (p<0.05). 

Tablo 7: İlgi Düzeyi İle Satış Mağazası Arasındaki İlişkiye İlişkin Kruskal-Wallis Analizi 

 İlgi Düzeyi N Χ  Chi-Square p 

Satış 
Mağazaları 

Az 31 71.53   
Ne Az Ne Çok 106 110.84   
Çok 124 163.10 51.62 .000 
Az 31 71.53   

 
Son olarak katılımcıların Lig Tv satın almaları ve gerçek taraftar olmaları arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığını ölçmek için Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 8’de 

açık bir şekilde gösterilmiştir. Degişkenlere ilişkin hipotezler aşağıdaki gibidir: 

H0= Taraftarların Lig Tv üyelikleri ve takımlarının gerçek taraftarı olmaları arasında anlamlı bir 

farklılık yoktur. 

H1= Taraftarların Lig Tv üyelikleri ve takımlarının gerçek taraftarı olmaları arasında anlamlı bir 

farklılık vardır. 
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Yapılan analizler sonucunda Lig Tv’ye sahip olan katılımcıların 60, olmayanların ise 195 kişi olduğu 

tespit edilmiştir. Tablo 8’de de görüldüğü gibi gerçek taraftar olma ve Lig Tv’ye sahip olmaları 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda H1 hipotezi kabul 

edilmektedir (p<0.05). 

Tablo 8: Lig Tv ile Gerçek Taraftar Arasındaki İlişkiye İlişkin Mann-Whitney U 
Analizi 

 
 Lig Tv N 

 
 

Χ Mann-Whitney U p 
Gerçek 
Taraftar Olma 

  Var  60  159.22  3977.00 .000 Yok 195 118.39 
 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Spor pazarlaması açısından futbol kulüplerine taraftar olma nedenlerini irdelemek amacıyla yapılan 

bu çalışmada katılımcıların futbola olan ilgilerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

En fazla taraftara sahip olan takımın Galatasaray olduğu tespit edilmiş olmakla birlikte ilgi düzeyi en 

yüksek olan takımlar diğer takımlar olarak adlandırılan takımların taraftarlarıdır. Bu takımların ise 

Sakaryaspor, Bursaspor, Sivasspor ve Ankaragücü olduğu yapılan anketlerdeki verilerden elde 

edilmiştir. 

Katılımcılar takımlarının başarılarının kendi başarıları olduğu görüşündedirler ve takım  değiştirmeleri 

ancak yönetimdeki değişiklere bağlı olarak gerçekleşebileceği görüşünde birleşmektedir. Bununla 

birlikte takım tutma nedenleri olarak sosyal çevre çok etkili olmamaktadır, aileden ise en çok babanın 

takım tutmada neden olduğu ortaya çıkmıştır. 

Taraftarın medyayı takip etmesi takıma olan bağlılıklarının bir göstergesi olmadığı ve takımları 

hakkındaki eleştirilere sinirlenmekten daha çok dinledikleri de elde edilen bilgiler arasındadır. 

Taraftarların maçları izlemek için stadyuma nadiren gittikleri tespit edilmiştir. Katılımcıların 

genellikle yılda 1 veya 2 kere ancak takımlarının maçlarını izlemeye gittikleri belirlenmiştir. Ancak 

takımlarının satış mağazaların giderek takımlarının amblemini taşıyan ürünlerini sıklıkla kullandıkları 

da saptanan bulgular arasındadır. 

Kulüpler satış mağazalarını sürekli yenileyerek, medya ile bunları pazara sunmalıdır. Çünkü 

taraftarlar aynı ürünlerden ve tanıtımlardan sıkılabilirler. Satış dalgalarını etkilemeyecek ve hatta 

satışların artmasına yönelik yapılabilecek yeni ürünler piyasaya sürülmelidir. Bu ürünlerin de tanıtımı 

en iyi şekilde, taraftarın ilgisini çekebilecek düzeyde yapılmalıdır. 

Çalışmanın devamı olarak futbol kulüplerinin teknik ve idari ekip ile “odak grup görüşmeleri” ya da 

“mülakat tekniği” ile görüşülerek taraftarlarından maddi ve manevi beklentileri ölçülmelidir. Söz 
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konusu inceleme, tarafların kulüplerinden beklentileri ve destek limitleri ölçümlenerek 

kıyaslanmalıdır. Futbol kulüplerinin ve taraftarların birbirine olan sadakatleri ortaya konarak sektör 

firmalarına ürün çeşitlendirme çabalarında yardımcı olacak bir çalışma olacaktır. 
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TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KÜLTÜR TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMİ: 

TOPKAPI SARAYI MÜZESİ ÖRNEĞİ1 

Serkan POLAT2, Semra AKTAŞ POLAT3 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, taşınmaz kültür varlıklarının turizm açısından önemine vurgu yapmaktır. 

Bu kapsamda, yerli ve yabancı ziyaretçiler için önemli bir taşınmaz kültür varlığı olan Topkapı 

Sarayı Müzesi tanıtılmış ve Türkiye’de bulunan diğer müze ve ören yerleri arasındaki mevcut 

durumuna yönelik değerlendirmelerde bulunulmuştur. Betimleyici bir yaklaşımın benimsendiği 

bu çalışmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve UNESCO 

tarafından yayınlanan ikincil kaynaklardan elde edilen verilere dayanılarak değerlendirmelerde 

bulunulmuştur. Türkiye’de müze ve ören yerlerine gelen ziyaretçi sayısı 2013 yılında, 2000 

yılına göre %428,8 oranında artmıştır. Türkiye’de müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin %15’i 

Topkapı Sarayı Müzesi’ne gelenlerden oluşmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Taşınmaz Kültür Varlığı, Kültür Turizmi, Topkapı Sarayı Müzesi 

Jel: L83 

THE IMPORTANCE OF IMMOVABLE CULTURAL PROPERTIES IN CULTURAL 

TOURISM: TOPKAPI PALACE MUSEUM EXAMPLE 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to emphasize the importance of immovable cultural properties in 

terms of tourism. In this context, the Topkapi Palace Museum, an important immovable cultural 

property for local and foreign visitors, has been introduced and the current situation of the 

museum has been evaluated  among other museums and historical sites in Turkey. In this study, 

adopting a descriptive approach, some evaluations were made on the basis of the data obtained 

1  Bu makale, 3-6 Mayıs 2012 tarihinde Niğde Üniversitesi’nde düzenlenen 1. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih 
Sempozyumu’nda sunulan bildirinin gözden geçirilmiş ve genişletilmiş halidir.   
2 Arş. Gör. Sakarya Üniversitesi 
3 Yrd. Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi 
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from secondary sources published by the Ministry of Culture and Tourism, Turkey Travel 

Agencies Association and the UNESCO. The number of visitors to museums and historical sites 

in Turkey in 2013, compared to 2000 increased by 428.8%. Visiting museums and historical 

sites in Turkey, 15% of which is composed of the Topkapi Palace Museum. 

Keywords: Immovable Cultural Property, Cultural Tourism, Topkapı Palace Museum 

Jel: L83 

GİRİŞ 

Tarihi ve kültürel varlıklar şehirler ve ülkeler için turistik çekicilik kaynağıdır. Kültür, insanların 

turizm faaliyetlerine katılmalarındaki önemli faktörlerden birisidir. Ayrıca, turistlerin tatillerini 

geçirmek için seçecekleri destinasyon seçiminde de kültürel değerler önemli bir rol 

oynamaktadır. Bu bakımdan kültürel varlıklar, şehirler ve ülkeler için hem bir tanıtma aracı hem 

de ekonomik açıdan dünyanın en önemli sektörleri arasında gösterilen turizmden yararlanmak 

için kullanılabilir. 

Türkiye, taşınmaz kültür varlıkları açısından çok zengin bir ülkedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

verilerine göre, Türkiye’de 2013 yılı itibariyle, tescilli 95.175 adet taşınmaz kültür ve tabiat 

varlığı bulunmaktadır. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı 

189 müze ve 131 düzenlenmiş ören yeri olmak üzere, ziyaret edilebilir 320 ünite aynı zamanda 

birer eğitim ve bilim kurumu olarak hizmet vermektedir. Bununla birlikte, bütün bu varlıkların 

turizm açısından henüz istenilen düzeyde değerlendirildiğini söylemek güçtür. Bu varlıklar 

arasında, İstanbul’da bulunan Topkapı Sarayı’nın turizm açısından önemli bir yeri 

bulunmaktadır. Topkapı Sarayı Müzesi, 1478 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından 

yaptırılmış ve Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli siyasi ve yönetim merkezlerinden birisi 

olmuştur. Bab-ı Hümayun, I. Avlu, II. Avlu, III. Avlu, IV. Avlu ve Harem olmak üzere altı 

bölümden oluşan bu müze, bünyesinde barındırdığı yüzlerce tarihi eserler nedeniyle Türkiye’nin 

en önemli taşınmaz kültürel varlıkları arasında yer almaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, taşınmaz kültür varlıklarının turizm açısından önemine vurgu yapmaktır. 

Bu kapsamda, yerli ve yabancı ziyaretçiler için önemli bir taşınmaz kültür varlığı olan Topkapı 

Sarayı Müzesi tanıtılmış ve Türkiye’de bulunan diğer müze ve ören yerleri arasındaki mevcut 

durumuna yönelik değerlendirmelerde bulunulmuştur. Betimsel bir araştırma olan bu çalışmada 

veriler ikincil kaynaklardan elde edilmiştir. Taşınmaz kültür varlıklarına yönelik kavramsal 

açıklamalar yapıldıktan sonra kültür turizmine yönelik yazından değerlendirmelere yer 

verilmiştir. İkincil veri olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan elde edilen Türkiye’de bulunan 
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tescilli yapılar, müze ve ören yerleri ziyaretçi istatistikleri, tablo ve grafikler aracılığıyla 

verilerek yorumlanmıştır. Çalışma, Topkapı Sarayı Müzesi’nin tarihi, önemi ve bölümlerinin 

ayrıntılı bir şekilde tanıtımı ve kültürel varlıkların turizm açısından öneminin yanı sıra 

korunmasına yönelik değerlendirmelerle sonlandırılmaktadır. 

 

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI 

 

Kültür kavramı, sanat, dil, tarih, din, mimari yapı, yaşam tarzı gibi faktörlerden oluşmaktadır 

(Uygur ve Baykan, 2007: 30). Türk Dil Kurumu (TDK) kültür kelimesini; “Tarihsel, toplumsal 

gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki 

nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü 

gösteren araçların bütünü, hars, ekin” olarak tanımlamaktadır (2009: 1282). Kültür, toplumun 

sahip olduğu maddi ve manevi değerlerinin yanı sıra tarih, felsefe, ahlak, bilim, sanat, spor, 

ekonomi, eğitim, hukuk, sağlık ve turizm gibi alanlardaki varoluşları ve  bu varoluş sürecinin 

bütünü şeklinde ifade edilebilir (Tunç ve Saç, 1998: 31). 

“İnsanın ürettiği bütün araç, gereç, yapılar ve teknolojiler somut kültüre; yine insanın ürettiği 

bütün anlamlı değerler, davranışlar ve kurallar ise somut olmayan kültür elemanlarına örnektir” 

(Gülcan, 2010: 101).  2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda Kültür varlıkları; 

tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih 

öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer 

taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır (Resmi 

Gazete, 1983: 18113). Aynı kanunun 6. maddesinde taşınmaz kültür varlıkları şu şekilde 

tanımlanmıştır (Resmi Gazete, 1983: 18113): 

“Kaya mezarlıkları, yazılı, resimli ve kabartmalı kayalar, resimli mağaralar, höyükler, 

tümülüsler, ören yerleri, akropol ve nekropoller; kale, hisar, burç, sur, tarihi kışla, tabya ve 

isihkamlar ile bunlarda bulunan sabit silahlar; harabeler, kervansaraylar, han, hamam ve 

medreseler; kümbet, türbe ve kitabeler, köprüler, su kemerleri, su yolları, sarnıç ve kuyular; 

tarihi yol kalıntıları, mesafe taşları, eski sınırları belirten delikli taşlar, dikili taşlar; sunaklar, 

tersaneler, rıhtımlar; tarihi saraylar, köşkler, evler, yalılar ve konaklar; camiler, mescitler, 

musallalar, namazgahlar; çeşme ve sebiller; imarethane, darphane,  şifahane, muvakkithane, 

simkeşhane, tekke ve zaviyeler; mezarlıklar, hazireler, arastalar, bedestenler, kapalı çarşılar, 

sandukalar, siteller, sinagoklar, bazilikalar, kiliseler, manastırlar; külliyeler, eski anıt ve duvar 

kalıntıları; freskler, kabartmalar, mozaikler, peri bacaları ve benzeri taşınmazlar” 
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İlgili kanunda belirtilen bu taşınmazların koruma kapsamına alınabilmesi için 19. yüzyılın 

sonuna kadar yapılmış olmaları gerekmektedir. Dünya Turizm Örgütü tarafından 1999 yılında, 

“Turizmde Global Etik İlkeler Bildirgesi” yayımlanmıştır. Bu bildirgenin dördüncü maddesinde 

turizm, kültürel mirası kullanan ve zenginleştiren bir unsur olarak kabul edilerek şu ilkeler 

benimsenmiştir (UNWTO, 2001): 

• Turizm eserleri, insanoğlunun ortak mirasıdır. 

• Turizm politikası ve turizm faaliyetleri, sanatsal/arkeolojik/kültürel mirasa saygı içinde 

gelecek nesiller dikkate alınarak yürütülmelidir. Müzeler, anıtlar, tarihi kalıntılar özel 

korumaya alınmalıdır. Özel mülke ait kültürel mirasın halka açılması, sahiplerinin 

izniyle, desteklenmelidir. 

• Kültürel alanların ziyaretinden elde edilen gelirin en azından bir bölümü, bu alanların 

korunması ve geliştirilmesi için kullanılmalıdır. 

• Turizm faaliyetleri, geleneksel kültürel ürünlerin bozulması ya da standardize edilmesi 

yerine, yaşaması ve gelişmesine olanak verecek şekilde programlanmalıdır. 

Kültürel varlıklar, hemen hemen tüm turizm türleri için ürünün zenginleştirici bir elemanı olarak  

görülebilir (Gülcan, 2010: 111). Tablo 1’e bakıldığında, Türkiye’nin kültür varlıkları 

bakımından oldukça zengin olduğu görülmektedir. Bu zenginliğin turizm sektöründe 

kullanılması hem ülke ekonomisi, hem  ülke tanıtımı hem de bu kültürel zenginliğin turizm 

sayesinde koruma altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacaktır. 

Türkiye’de bulunan 95.175 adet tescilli yapının %31,4’ünün (29.942 adet) İstanbul’da yer 

aldığını göstermektedir. Bu oran, Türkiye’nin her üç tescilli yapısından birisinin İstanbul’da 

bulunduğunu göstermektedir. İstanbul’un tarihinin Milattan Önce 6000’e kadar uzanmasının da 

bu zenginlikte büyük katkısının olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 1. Türkiye ve İstanbul’da Bulunan Tescilli Yapılar Listesi – 2013 
İstanbul Türkiye 

Tescilli Yapı Türü Adet Tescilli Yapı Türü Adet 
Sivil Mimarlık Örneği 24.640 Sivil Mimarlık Örneği 62.868 
Dinsel Yapılar 1.117 Dinsel Yapılar 8.868 
Kültürel Yapılar 2.013 Kültürel Yapılar 10.134 
İdari Yapılar 456 İdari Yapılar 2.555 
Askeri Yapılar 67 Askeri Yapılar 1.056 
Endüstriyel ve Ticari Yapılar 475 Endüstriyel ve Ticari Yapılar 3.513 
Mezarlıklar 528 Mezarlıklar 3.455 
Şehitlikler 9 Şehitlikler 230 
Anıt ve Abideler 69 Anıt ve Abideler 326 
Kalıntılar 562 Kalıntılar 2.109 
Korunmaya Alınan Sokaklar 6 Korunmaya Alınan Sokaklar 61 

Toplam 29.942 Toplam 95.175 
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014a  
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Tablo 1’e göre, Sivil Mimarlık Örneği olarak tescil edilen yapıların, bütün tescilli yapılar 

arasında %66’lık bir oranla birinci sırada yer aldığı görülmektedir. İkinci sırada, %10,6’lık bir 

oranla kültürel yapılar yer almaktadır. Bununla birlikte dinsel yapılar, şehitlikler, anıt ve 

abideler, kalıntılar, korunmaya alınan sokaklar ayrı ayrı tescilli yapı olarak gösterilmekle birlikte 

bu yapıların da kültürel yapılar olduğu gerçeği yadsınamaz.  

Türkiye’de bulunan 95.175 adet tescilli yapının %31,4’ünün (29.942 adet) İstanbul’da yer 

aldığını göstermektedir. Bu oran, Türkiye’nin her üç tescilli yapısından birisinin İstanbul’da 

bulunduğunu göstermektedir. İstanbul’un tarihinin Milattan Önce 6000’e kadar uzanmasının da 

bu zenginlikte büyük katkısının olduğu düşünülmektedir. 

 

KÜLTÜR TURİZMİ 

Dünya Turizm Örgütü’ne göre kültür turizmi, en fazla gelişme gösteren turizm türlerinden birisi 

olarak görülmekte ve gelecekte bu gelişme sürecinin devam edeceği öngörülmektedir (Uygur ve 

Baykan, 2007: 30). Gülcan (2010: 102) kültür turizmini, “çağdaş ve geçmiş kültürlere ait somut 

ve somut olmayan değerlerle ilgili olarak, onları görme, haklarında bilgi ve deneyim edinme 

amacıyla gerçekleşen ve bununla ilgili ürün ve hizmetlerin satın alınmasına bağlı olarak 

doğrudan ve dolaylı faaliyetlerden oluşan bir turizm olgusudur” şeklinde tanımlamıştır. Tunç ve 

Saç (1998: 32) kültür turizminin, turistik çekicilik bakımından deniz-güneş-kum turizm türünden 

sonra ikinci sırada bulunduğunu ve kültür turizminin kültürel değerlerin turistler tarafından 

görülmesi ve farklı kültürlerin etkileşimini sağlaması bakımından önemli olduğunu 

belirtmektedirler. Uslu ve Kiper (2006: 313) de turizmi, farklı kültürlerin tanınması bakımından 

önemli bir araç olarak görmekle birlikte turizm faaliyetleriyle kültürün uyumlu olması 

gerektiğini aksi takdirde kültürel yozlaşmaya neden olacağını vurgulamaktadırlar. 

Dünya genelinde, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı 981 kültürel ve doğal varlık 

bulunmakta olup bunların 759 tanesi kültürel, 193 tanesi doğal, 29 tanesi ise karma 

(kültürel/doğal) varlıklardır (World Heritage Centre, 2014). Türkiye, Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu   altında yürüttüğü çalışmalar neticesinde, bugüne 

kadar 11 adet doğal ve/veya kültürel varlığımızın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmasını 

sağlamıştır. 
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Tablo 2. UNESCO Dünya Miras Listesi Koruma Altına Alınan Varlıklar 

Yıl Varlık Adı İl Kategori 
1985 Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Nevşehir Doğal ve Kültürel 
1985 Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası Sivas Kültürel 
1985 İstanbul’un Tarihi Alanları İstanbul Kültürel 
1986 Hattuşaş (Boğazköy)-Hitit Başkenti Çorum Kültürel 
1987 Nemrut Dağı Adıyaman Kültürel 
1988 Pamukkale-Hierapolis Denizli Doğal ve Kültürel 
1988 1988-Xanthos-Letoon Antalya-Muğla Kültürel 
1994 Safranbolu Şehri Karabük Kültürel 
1998 Truva Antik Kenti Çanakkale Kültürel 
2011 Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi Edirne Kültürel 
2012 Çatalhöyük Neolitik Kenti Konya Kültürel 

Kaynak: World Heritage Centre, 2014; Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014b 

 

Tablo 2’de Türkiye’nin, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan doğal ve/veya kültürel 

varlıklarına  yer verilmiştir. Doğal ve kültürel varlıklar bakımdan, dünyada sadece birkaç ülkenin 

sahip olduğu zenginliğe sahip olan Türkiye’nin, Dünya Miras Listesi’nde daha fazla varlıkla 

temsil edilmesinin  önündeki engellerin tespit edilerek giderilmesi, Türkiye’nin olması gerektiği 

yerde bulunmasına ve uluslararası imajına olumlu katkıda bulunacaktır. Grafik 1’de, 2000 ve 

2013 yılları arasında, Türkiye’de bulunan müze ve ören yerlerine ait ziyaretçi sayıları yer 

almaktadır. 

 

 

Grafik 1. Türkiye’de Bulunan Müze ve Ören Yerlerinin Ziyaretçi Sayıları (2000-2013) 

 
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014c; TÜRSAB, 2014 
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Grafik 1’e göre, 2000 yılında toplam 6.887.344 kişi müze ve ören yerlerini ziyaret etmiştir. 2005 

yılında,  bu sayı %267 oranında artarak 18.384.865’e; 2013 yılında ise, 2000 yılına oranla 

%428,8 oranında yükselerek 29.533.966 sayısına ulaşmıştır. Ziyaretçi sayılarında yaşanan bu 

artışta, turistlerin kültürel değerlere daha çok önem vermeleri, kültürel yerlerin korunmaya 

alınmasının ve kültür turizmi amacıyla kullanılmasının sağlanması, kültürel değerlerin tanıtım ve 

pazarlanması amacıyla yapılan faaliyetlerin etkisinin olduğu düşünülmektedir. 

Ziyaretçi sayının 2000 yılına göre, yaklaşık dört katlık bir artış göstermesi, kültür turizmi ve 

Türkiye’nin kültürel kaynaklarının turizm açısından kullanılmasının önemini göstermektedir. 

Bununla birlikte bu artışla birlikte, sahip olunan kültürel değerlerin taşıma kapasitelerinin 

aşılarak zarar görme olasılığının da göz önünde bulundurularak tedbir alınmasının yararlı olacağı 

düşünülmektedir. Aksi takdirde, hem sahip  olunan bu zenginliğin sürdürülebilirliği hem de 

gelecek nesillere ulaştırılması tehlikeye atılmış olacaktır. 

Ören, eski yapı veya şehir kalıntısı, harabe ve virane anlamına gelmektedir (TDK, 2009: 1546). 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre ise ören şu şekilde tanımlanmıştır (Resmi 

Gazete, 1983: 18113); 

“Ören yeri; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup, topoğrafik 

olarak tanımlanabilecek derecede yeterince belirgin ve mütecanis özelliklere sahip, aynı zamanda 

tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal veya teknik bakımlardan dikkate değer, kısmen inşa 

edilmiş, insan emeği kültür varlıkları ile tabiat varlıklarının birleştiği alanlardır.” 

 

Türkiye’de en fazla ziyaret edilen on ören yerine ait ziyaretçi oranları Grafik 2’de verilmektedir. 

Grafik 2’ye göre, en fazla ziyaret edilen on ören yerinin Denizli, İzmir ve Nevşehir illerinde 

yoğunlaştığı görülmektedir. 
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Grafik 2. Türkiye’de En Çok Ziyaret Edilen 10 Ören Yeri – 2012 

 
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014c 
 

Grafik 2’ye göre, %26’lık bir oranla İzmir Efes ören yeri en fazla ziyaret edilen on ören yeri 

arasında birinci sırada yer almaktadır. İkinci sırada ise, %22 ile Denizli Hierapolis (Pamukkale 

Travertenleri) yer almaktadır. Nevşehir Göreme ören yeri ise %13 ile üçüncü sırada 

bulunmaktadır. 

Harita 1’de, Türkiye’ye yönelik tarihsel gezi turlarında izlenen güzergâhlar gösterilmektedir. 

Belirtilen on güzergâhın yedisinin İstanbul’da başlaması, İstanbul’un kültür turizmi bakımından 

önemini  göstermektedir. 
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Harita 1. Türkiye’ye Yönelik Tarihsel Gezi Turları Güzergâhları 

 
Kaynak: Günal vd., (2009: 291) 
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Türkiye yönelik tarihsel gezi turlarında izlenen güzergâhlar 10 ana grupta toplanabilir (Günal 

vd., 2009: 289): 

 

1. İstanbul’dan başlayıp, Ankara, Hattuşaş, Yazılıkaya, Kapadokya, Konya, Antalya, 

Pamukkale, Efes, İzmir, Assos, Troya ve Çanakkale’yi içine alan ve tekrar İstanbul’da son 

bulan tur, 

2. İstanbul’dan başlayıp, Ankara, Hattuşaş, Yazılıkaya, Kapadokya ve Tuz Gölü’nü içine alan 

ve Ankara’da biten tur, 

3. Ankara’dan başlayıp, Alacahöyük, Amasya, Trabzon, Erzurum, Kars, Iğdır, Van, Batman, 

Hasankeyf, Midyat, Mardin, Diyarbakır, Nemrut, Şanlıurfa, Harran, Gaziantep, Antakya, 

Adana, Tarsus, Kapadokya, Tuz Gölü’nü içine alan ve tekrar Ankara’da son bulan tur, 

4. İstanbul’dan başlayıp, Trabzon, Doğu Anadolu Bölgesi (Erzurum, Kars, Iğdır, Van, Bitlis), 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, 

Gaziantep), Adana, Kapadokya, Konya, Antalya çevresi, Pamukkale, Efes, İzmir, Bergama, 

Assos, Troya’yı içine alan ve İstanbul’da biten tur, 

5. İstanbul, Gelibolu, Troya, Assos, Bergama, İzmir, Sardes, Efes, Pamukkale ve Antalya’yı 

içine alıp Antalya’da biten tur, 

6. İstanbul, Gelibolu, Troya, Assos, Bergama, İzmir, Efes, Kuşadası ve Didim’i içine alan tur, 

7. Antalya, Mersin, Tarsus, Adana, Antakya, Şanlıurfa, Harran, Nemrut, Kapadokya ve 

Konya’yı kapsayan tur, 

8. Antalya, Pamukkale, Efes ve Lydia bölgesini kapsayan tur, 

9. İstanbul, Kapadokya, Konya, Antalya çevresi, Pamukkale, Efes, İzmir, Bergama, Assos, 

Troya, Gelibolu’yu içine alan tur, 

10. İstanbul, Adana, Antakya, Tarsus, Mersin, Konya, Yalvaç, Antalya çevresi, Pamukkale, 

Efes ve İzmir’i kapsayan tur. 

 

Günal ve diğerlerinin (2009) Almanya, Hollanda, İngiltere ve ABD’nin tur operatörlerine 

yönelik  yaptıkları araştırmada elde edilen sonuçlar, Türkiye’de kültür turizmi turlarının belirli 

bölgelere ve maddi kalıntılara yönelik olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca bu araştırmada, 



 

Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal Of Tourism And Research 

 

Cilt / Volume: 3 Yıl / Year: 2014 
Sayı / Number: 1  

 

 

70 
 

 
 

Türkiye’ye yönelik kültürel turların ağırlıklı olarak Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerimizi 

kapsadığı belirtilerek, Türkiye’de gerçekleştirilen kültür turlarının kitle turizminin yapıldığı 

yerlerde gerçekleştiği ve bu turlarda kültürün, tatilin yanında tamamlayıcı bir işlev gördüğü 

ortaya konulmuştur. 

 

 

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TOPKAPI SARAYI MÜZESİ 

Son araştırmalara göre, İstanbul’un yakın çevresinde, günümüzden 800.000 yıl öncesine uzanan 

iskân izleri bulunmaktadır. Uygarlık tarihinin en eski dönemlerini temsil eden Paleolitik Çağ 

(1.000.000-10.000 yıl önce) boyunca İstanbul, henüz İstanbul Boğazı oluşmadığı için Afrika ile 

Avrupa bağlantısını kesintisiz sağlayan bir yol üzerinde olup, Afrika’dan dünyaya yayılmaya 

başlayan insan türleri Homo Erectus, Neandertal ve nihayet Homo Sapiens’e geçici de olsa ev 

sahipliği yapmıştır.  

Küçükçekmece Gölü çevresindeki Yarımburgaz Mağarası’nda yaşam izlerini görmek 

mümkündür (Genim, 2010: 237). 

“Tarihî Yarımada çok eski bir yerleşim bölgesidir ve üst üste yığılmış, birbirini besleyen ve 

birbirinde devam eden kültürlere beşiklik etmiştir” (Ayvazoğlu, 2010: 12). M.Ö. 8. yüzyıldan 

başlamak üzere Megaralılar, Khalkedon’u (Kadıköy) kolonize ederek İstanbul çevresine 

yerleşmişlerdir. M.Ö. 660 tarihinde, yine Megaralı Byzas, Sarayburnu üzerinde Bizantion’u 

kurmuştur. Septimius Severus’un (M.S. 193–211) Akropolis’i kurmasıyla Roma dönemine ait 

bir kent şekillenmeye başlamıştır (Dursun, 2010: 106). 

İstanbul, 1985 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 4 ana bölüm olarak alınmıştır. 

Bunlar; Hipodrom, Ayasofya, Aya İrini, Küçük Ayasofya Camisi ve Topkapı Sarayı’nı içine 

alan Arkeolojik Park; Süleymaniye Camisi ve çevresini içine alan Süleymaniye Koruma Alanı; 

Zeyrek Camisi ve çevresini içine alan Zeyrek Koruma Alanı ve Tarihi Surlar Koruma Alanı’nı 

içermektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014d). İstanbul’un Dünya Miras Listesi’ne alınan bu 

dört bölümün hepsi tarihi yarımadada  bulunmaktadır. 

Grafik 3, 2000 ve 2013 yılları arasında İstanbul’a gelen yabancı turistlerin yıllara göre sayısını 

göstermektedir. İstanbul’a 2000 yılında, 2.557.560 yabancı turist gelirken bu sayı 2013 yılında, 

10.474.867 turiste ulaşarak 2000 yılına oranla, %409 oranında artış göstermiştir. 2010 yılındaki 

yabancı turist sayısındaki düşüş dikkat çekici bir unsur olarak göze çarpmaktadır. 2010 yılında 

İstanbul, Avrupa Kültür Başkenti olmasına rağmen turist sayısında 2009 yılına göre %7 oranında 
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bir düşüş yaşanmıştır. Bu durum İstanbul’un, Avrupa Kültür Başkenti uygulamasından yeterince 

faydalanıp faydalanamadığı noktasında kuşku uyandırmaktadır. Bununla birlikte, 2008 küresel 

ekonomik krizinin Avrupa ülkeleri üzerindeki olumsuz etkilerinin de bu düşüşteki etkisi göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

Grafik 3. İstanbul’a Gelen Yabancıların Yıllara Göre Dağılımı (2000-2013) 

 

Kaynak: İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2014a 

Topkapı Sarayı; Enderun, Birun (dış koğuşlar) ve Harem diye üçe ayrılır. Bab-ı Hümayun 

(emperyal kapı) denen XV. asırdan kalma törensel kapıdan Sarayı Amire’ye girilir. Babı 

Hümayun’un önünde toplar bulunmasından dolayı buraya Topkapı Sarayı denmiştir (Ortaylı, 

2010: 74). Topkapı Sarayı, 700 dönümlük bir alanla Fatih Sultan Mehmet döneminde 1478’den 

itibaren başlayıp Abdülmecit dönemine kadar kullanılmaya devam etmiştir (Dursun, 2010: 115). 

Resim 1. Topkapı Sarayı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kaynak: Genim, 2010: 256 



 

Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal Of Tourism And Research 

 

Cilt / Volume: 3 Yıl / Year: 2014 
Sayı / Number: 1  

 

 

72 
 

 
 

Topkapı Sarayı, Osmanlı sultanlarının ikametgâhı, devletin yönetim ve eğitim merkezidir. 

İstanbul fatihi II. Mehmed tarafından 1460-1478 tarihleri arasında yaptırılmış olan ve zaman 

içerisinde bazı ilavelerin yapıldığı sarayda, Osmanlı padişahları ve Saray halkı 19. yüzyıl 

ortalarına kadar ikamet etmiştir. 1850’lerin başında Sultanlar, mevcut Saray 19. yüzyılın devlet 

protokolü ve merasimlerine ilişkin gereksinimleri karşılamakta yetersiz kaldığı için Boğaz’daki 

Dolmabahçe Sarayı’na taşınmışlardır. Ancak saltanat hazinesi, Mukaddes Emanetler ve 

imparatorluk arşivleri Topkapı Sarayı’nda muhafaza edilmiş, bir baba ocağı olması ve Mukaddes 

Emanetleri barındırmasından dolayı burada devlet törenleri yapılmaya devam edilmiştir. Topkapı 

Sarayı, Osmanlı monarşisi 1922’de kaldırıldıktan sonra, 3 Nisan 1924’te Mustafa Kemal 

Atatürk’ün emriyle müzeye dönüştürülmüştür (topkapisarayi.gov.tr, 2012a). 

Resim 2. Bugünkü Topkapı Sarayı’na (Saray-ı Cedid) Adını Veren ve 1863’te Yanan 

Topkapı Sarayı 

 
 

 
Kaynak: Genim, 2010: 257 

 

 

 
 

 

 

 

 
Kaynak: Genim, 2010: 257 

 
Topkapı Sarayı Müzesi’nde 79.017 eser bulunmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014e). 

Topkapı Sarayı, Marmara’ya ve İstanbul Boğazı’na hâkim bir tepe üzerinde konumlanmış olup 

400 yıl boyunca Osmanlı Sultanları’na ev sahipliği ve siyasi merkez olarak kullanılmıştır.  

Topkapı Sarayı’nda; Çin Porselenleri koleksiyonunu, altın işlemeli ve değerli taşlarla süslü 

tahtları, sultan kostümlerini, masallardakileri andıran mücevherleri, nadir elyazması kitapları, 

yüzyıllarca merak uyandırmış olan harem bölümleri bulunmaktadır (İstanbul İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 2014b). Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan eserlerin sayısı ve türleri göz önünde 

bulundurulduğunda, Topkapı Sarayı Müzesi’nin bu eserler nedeniyle taşınır kültür varlıkları 

açısından da önemli bir yapı olduğu söylenebilir. 
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Şekil 1. Topkapı Sarayı Müzesi ve Harem Bölümü’nün Kullanılan İç Sınırlarının 

Tanımlanmış Genel Planı 

 
 

Kaynak: Alpay, 2006 
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Topkapı Sarayı Müzesi’nin Bölümleri 

1478 yılında inşa edilen Topkapı Sarayı; Bab-ı Hümayun, I. Avlu (Alay Meydanı), II. Avlu 

(Divan Meydanı), III. Avlu (Enderun Avlusu), IV. Avlu (Sofa-i Hümayun) ve Harem olmak 

üzere altı bölümden oluşmaktadır. Bu altı bölümden her birisinin kendisine has bazı özellikleri 

bulunmaktadır. Topkapı Sarayı Müzesi resmi internet sitesinde bu bölümler ve özellikleri şu 

şekilde açıklanmıştır (topkapisarayi.gov.tr, 2012b): 

Bab-ı Hümayun; Fatih Sultan Mehmed devrinde Saray’ın Ayasofya tarafındaki ana girişi olarak 

yapılan bu kapının üzerinde bulunan ve Ali b. Yahya es Sûfi tarafından yazılan kitabede; “Bu 

mübarek kale, Allah'ın desteği ve rızası üzerine, güvenliği sağlamak maksadıyla, Sultan Mehmed 

Han’ın oğlu Sultan Murad’ın oğlu, karaların padişahı ve denizlerin hakanı, insanların ve cinlerin 

üzerinde Allah'ın gölgesi, Doğu'da ve Batı'da Allah'ın yardımcısı, su ve toprağın kahramanı, 

Konstantiniyye'nin fatihi ve fethin  babası olan Sultan Mehmed Han’ın -Allah Teâla onun 

hükümdarlığını ebedi kılsın ve mekânını kutup yıldızlarından yüksek eylesin-emriyle, (Hicri) 

883 yılının mübarek Ramazan ayında (Kasım 1478) imar ve inşa edildi.” ifadesi yer alır. 

I.Avlu (Alay Meydanı); Birinci Avlu'ya Bâb-ı Hümayun’dan girilir. Çeşitli tören ve alaylara 

sahne olmuş olan bu avlu, Saray’ın halka açık olan tek bölümüydü. Avluda Orta Kapı yakınında 

yer alan ve günümüze sadece temel kalıntıları ulaşan Deavi Kasrı, halkın arzuhâllerini Saray’a 

ilettiği yerdi. Avlunun sol  tarafında Odun Ambarı Ocağı ile Hasırcılar Ocağı (bu alana 19. 

yüzyıl sonunda inşa edilen idare, karakol binası ile arkasındaki Patrikhane Sarayı'nın kalıntıları 

günümüze ulaşmıştır), Aya İrini (Saint İrene) Kilisesi ve Darphâne-i Âmire; sağ tarafında ise 

Maliye Nezareti, Enderun Hastanesi, Saray için ekmek ve simit  imal eden fırınlar, Has Fırın 

Camii ve görevlilerin kaldığı mekânlar, II. Mahmud devri çeşmesini içeren erken devir bir su 

terazisi ile Orta Kapı'ya yakın bir yerde Cellat Çeşmesi olarak bilinen ikinci bir çeşme  yer alırdı. 

Patrikhane Sarayı Kilisesi olarak inşa edilen Aya İrini, bu avludaki en eski yapıdır. Haliç 

yönünde Kozbekçileri Kapısı ve Marmara yönünde Çizme Kapısı ile Hasbahçe’ye açılan 

meydandaki en önemli yapı, 6. yüzyılda inşa edilen, Bizans dönemine ait bu kilisedir. 

II.Avlu (Divan Meydanı); Asıl Saray bölümüne girişi sağlayan ve Orta Kapı da denilen, 

Bâbüsselâm adındaki iki kuleli kapı, Topkapı Sarayı'nın ve İmparatorluğun ihtişamının bir 

simgesi olmuştur. Fatih Sultan Mehmed zamanında inşa edilmiş olan Bâbüsselâm, 16. ve 17. 

yüzyıllarda çeşitli tamiratlar görmüştür. Bu kapıdan sadece padişah atıyla girebilir, sadrazamlar 

ve diğer devlet erkânı atlarından inerlerdi. Saray kadınları ise saltanat arabaları ile geçerlerdi. 

Kapının üzerindeki iki kule, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmıştır. Bu kulelerin 
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içinde, Kapıcıbaşı Ağasının, yabancı elçilerin Saray'a girmelerine müsaade edilinceye kadar 

misafir edildikleri odası da bulunmaktadır. Günümüzde müze ziyareti bu kapıdan başlamaktadır. 

III.Avlu (Enderun Avlusu); Enderun Avlusu, kale içindeki bir iç kale gibidir. Kârgir yapılarla 

çevrelenmiş  olan  avlunun  kapıları  kapatıldığında,  buraya  girilmesi  mümkün  değildir.  Avlu,  

daha çok koğuşların bulunduğu bir mekândır ve alanı yaklaşık dokuz dönüm kadardır. 

Babüssaâde'den girilen avluda ilk karşılaşılan yapı Arz Odası'dır. Arz Odası'nın hemen arkasına 

düşen yerde III. Ahmed Kütüphanesi, avlunun sağ yanında Enderun Mektebi, Meşkhâne, Seferli 

Koğuşu, Fatih Köşkü ve Sultan II. Selim dönemine ait bir hamam kalıntısı; avlunun sol yanında 

ise Mukaddes Emanetler'in saklandığı dört kubbeli Has Oda (Hırka-i Saadet Dairesi), Has Oda 

Koğuşu, Ağalar Camii, Babüssaâde'nin iki yanında Büyük ve Küçük Oda Koğuşları, Akağalar 

Koğuşu ve Kuşhâne, karşıda ise Hazine Koğuşu, Silahdar Hazinesi,  Kilerli Koğuşu 

bulunmaktadır. 

IV.Avlu (Sofa-i Hümayun); Has Oda'nın çift sıra sütunlu geniş revağının açıldığı yer, Sofa-i 

Hümayun ya da Mermer Sofa olarak bilinen terastır. Çiçek bahçesi ve havuzlu mermer terastan 

oluşan bu mekân, Topkapı Sarayı’nın gözde mekânlarından biridir. Revakların önünde yer alan 

fıskiyeli havuzun geçmişte daha büyük olduğu, 17. yüzyılda IV. Murad ve Sultan İbrahim 

dönemindeki yapılaşmalar sebebiyle havuzun daraldığı ve terasın Haliç yönünde genişlediği 

bilinir. Mermer Sofa'da Sünnet Odası, İftariye Kameriyesi, Revan Köşkü ve Bağdat Köşkü yer 

alır. Mermer Sofa'dan üç metre uzunluğundaki bir merdivenle Sofa-i Hümâyun'a (Lala / Lale 

Bahçesi) inilir. Sofa Köşkü ile Hekimbaşı Kulesi'nin bulunduğu bu yer, aynı zamanda çiçek 

bahçesidir. Buradan Marmara Denizi yönünde inilen son terasta ise Mecidiye Köşkü ve Esvap 

Odası ile Sofa Camii yer alır. 

Harem; Harem sözcüğü, Arapçada, gizlilik, kapanmak anlamlarına gelen harim kelimesinden 

türetilmiştir. Topkapı Sarayı’nda bulunan ve sultanların aileleri ile birlikte yaşadığı Harem 

Dairesi, 16. yüzyıldan 19. yüzyıl başlarına kadar çeşitli dönemlerin mimari üslup özelliklerini 

yansıtması sebebiyle mimarlık tarihi açısından son derece önemli bir komplekstir. Günümüze 

ulaşabilen İslam saraylarındaki benzerleri arasında bu açıdan öne çıkan Topkapı Sarayı Harem 

Dairesi, Saray'ındaki ikinci avlunun içinde ve arka bahçelerinin üzerine kurulmuş, yüzyıllar 

içinde genişlemiştir. Daire, Saray’daki selamlıktan ve yönetim işlevlerinin gerçekleştiği diğer 

avlulardan yüksek duvarlarla ayrılarak özenle gizlenmiştir. Dört yapı evresinde incelenen 

Harem'deki yoğun yapılaşma ve örgütlenme, Kanuni Sultan Süleyman'ın Haseki Hürrem Sultan 

ve ailesiyle birlikte Topkapı Sarayı Haremi'ne taşınmasıyla başlamış ve 18. yüzyıla kadar da  

devam etmiştir. Harem'de üç yüzden fazla oda, dokuz hamam, iki camii, bir hastane, koğuşlar ve 
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çamaşırlık vardır. Harem, günümüze ulaşan son biçimini, uzun bir zamana yayılan tadilatlar ve 

ilaveler sonucu almıştır. Harem'in genel yapısı, birbiri ardına sıralanan avlulardan oluşur. Bu 

avlular ile ayrılan kapı girişleri sonrasında koğuşlar, odalar, köşk ve hizmet binaları yer 

almaktadır. 

Tablo 3’te, TÜRSAB tarafından hazırlanan Türkiye’de 2009 ve 2013 yılları arasında en çok 

ziyaret edilen müze ve ören yerlerinin sıralaması ve ziyaretçi istatistikleri verilmiştir. Buna göre 

2013 yılında, 3.397.907 kişiyle Topkapı Sarayı birinci sırada, 3.275.337 kişiyle Ayasofya 

Müzesi ikinci sırada, 1.848.547 kişiyle Efes Ören-yeri üçüncü sırada yer almaktadır. 1.030.556 

kişi ile Topkapı Sarayı Müzesi Harem Dairesi ise bu sıralamada dördüncü sırada yer almaktadır. 

 

Tablo 3. Türkiye’de Müze ve Ören Yerlerinin Ziyaretçi Sayıları (2009-2013) 

Müze ve Ören Yeri 2009 2010 2011 2012 2013 
Topkapı Sarayı Müzesi 2.259.521 2.995.708 3.132.483 3.344.406 3.397.907 
İstanbul Ayasofya Müzesi 2.272.389 2.761.069 3.239.096 3.345.413 3.275.337 
Efes Ören Yeri 1.698.688 1.845.447 2.020.295 1.888.572 1.848.547 
Göreme Açıkhava Müzesi 626.059 778.010 934.876 959.989 976.165 
Topkapı Sarayı Haremi 509.575 578.777 744.665 799.977 1.030.556 
Noel Baba Müzesi 383.142 445.346 589.804 504.421 532.194 
Myra Ören Yeri 384.984 426.392 546.667 464.648 465.150 
Troya Ören Yeri 315.546 386.079 533.806 506.710 462.660 

Toplam 8.449.904 10.216.828 11.741.692 11.814.136 11.988.516 
Kaynak: TÜRSAB. 2014. 

Tablo 3’e göre 2013 yılında, en fazla ziyaret edilen müze ve ören-yerlerinden üç tanesi 

İstanbul’da yer alan Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi Harem 

dairesidir. Bu müzeler 7.703.800 kişilik ziyaretçi sayısıyla, 2013 yılında en çok ziyaret edilen 

müze ve ören-yerlerin toplam ziyaretçi sayısının %64,3’ünü oluşturmaktadır. Türkiye Seyahat 

Acentaları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Topkapı Sarayı Müzesi içerisinde yer alan 

Harem’in ziyaretçi sayısının önceki yıllara göre önemli bir artış göstermesinin nedeni olarak 

televizyon ekranlarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi gösterilmiştir (TÜRSAB, 2014). 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Anadolu’nun tarih boyunca birçok farklı kültürden topluma ev sahipliği yapması, bu toprakların 

çok kültürlü bir yapıya dönüşmesinde önemli rol oynamıştır. Bu topraklarda hüküm süren her 

toplum kendisine has mimari, dini, yaşam tarzı, yiyeceği, giyimi, dili, aile yapısı ve çalışma 

hayatı gibi birçok konuda  kültürel değerlerini bu topraklara işlemiştir. Bununla birlikte bu 

süreçte, bazı toplumlara ait özellikler kendisinden sonra gelenin etkisinde kalarak bazı kültürel 

özelliklerini kaybetmiş veya zamanla değişime uğrayarak farklılaşmıştır. Günümüzde yapılan 
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kazı çalışmalarında elde edilen bulgular ışığında, bu topraklar üzerinde yaşamış olan toplumlar 

ve insanlar hakkında her gün yeni bilgiler elde edilmektedir. Örneğin, İstanbul’da tamamlanan 

Marmaray Projesi nedeniyle yapılan çalışmalarda bulunan insan iskeleti ve gemi iskeletleri 

İstanbul’un bilinen tarihinden daha da eskiye dayandığını ortaya çıkarmıştır. 

Günümüzde, insanların eğitim düzeylerinde ve ekonomik koşullarında yaşanan iyileşmeler, 

insanların daha bilinçli tüketiciler olarak hareket etmelerinde etkili olmaktadır. Evlerinden farklı 

bir yeri görmek veya farklı kültürlerle etkileşim içinde bulunma deneyimini yaşamak isteyen 

turistler için de aynı durum geçerlidir. Turistlerin tatil yeri seçimlerinde, kültürel varlıkların 

önemi yadsınamayacak düzeydedir. Bu nedenle, Dünya Turizm Örgütü de kültür turizmini, 

geleceğin öne çıkan turizm türleri arasında göstermektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin, sahip 

olduğu kültürel zenginliği, dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden birisi olan turizmde, etkin 

bir şekilde kullanarak hem ekonomik bir fayda sağlamış olacak hem de bu kültürel zenginliği, 

ulusal ve uluslararası bir tanıtma aracı olarak kullanarak bu zenginliğin gelecek nesillere 

aktarılmasına katkıda bulunmuş olacaktır. 

Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin, geliş amaçlarına yönelik Türkiye İstatistik Kurumu, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, TÜRSAB ve diğer mesleki örgütler tarafından açıklanan istatistiklere 

bakıldığında, konjonktürel gelişmelere bağlı olarak ortalama %5 ile %10 arasında değişen bir 

oranın kültürel amaçlı olarak geldiğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda, Türkiye sahip 

olduğu doğal ve kültürel varlıklarını koruyarak, bu kaynakları hem turizmde sürdürülebilir bir 

çekicilik unsuru olarak kullanabilmek hem de bu kaynaklardan ekonomik yarar sağlamayı 

sürdürülebilir kılmak açısından gelecek nesillerin de bu kaynaklardan yararlanmasını sağlamakla 

yükümlüdür. 

Tankut’un (2005: 12) “Türkiye’nin doğal ve tarihi çevresini yitirmesi, yoksulluk kadar büyük bir 

problemdir. Buna karşın yaygın koruma ne bir kriz ne de bir trajedidir. Tersine ileriye yönelik 

bir meydan okuyuştur.” ifadesi sahip olunan doğal ve tarihi zenginliği korumanın önemini 

vurgulaması açısından son derece yerinde bir tespittir. Topkapı Sarayı Müzesi, hem tarihi hem 

de içerisinde barındırdığı kültürel eserler itibariyle Türkiye’nin en önemli müzelerinden birisidir. 

Ayrıca, ülke genelindeki müze ve ören yerlerini ziyaret eden yedi ziyaretçiden birisinin Topkapı 

Sarayı Müzesi’ni tercih etmesi, Topkapı Sarayı Müzesi’nin kültürel bir çekicilik unsuru 

olduğunu da göstermektedir. 

Sonuç olarak, Topkapı Sarayı Müzesi’nin, önemli bir taşınmaz kültür varlığı olarak İstanbul ve 

Türkiye turizmi açısından önemli bir yer tuttuğunu söylemek yerinde bir tespit olacaktır. 

Bununla birlikte, 15. yüzyılda inşa edilmiş bir eser olarak miras alınan Topkapı Sarayı’nı 
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korumayı toplumsal bir görevin yanı sıra bir ödev olarak kabul etmemiz gerekmektedir. 

Gürpınar’a (2001: 187) göre, kültürel varlıkları koruma düşüncesi, gelişme ve kalkınmayı 

engelleyici değil aksine gelişme ve kalkınmayı destekleyici bir süreçtir. Topkapı Sarayı’nın hem 

kendisi hem de içerisinde bulunan diğer kültürel eserlerin zamana, iklim koşullarına, doğal 

olaylara ve kapasitesinin üzerinde insanın ziyareti, insanların eserlerle teması, eserlere zarar 

verecek cihazların kullanımı gibi insanların ziyaretlerinden dolayı ortaya çıkabilecek olumsuz 

durumlara karşı planlı bir koruma politikası sürdürülmelidir. 
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