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ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ANALİZİ: BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA 
İŞLETMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

 
Aslı ERSOY 1 

 
ÖZET 
 
Bu çalışmanın temel amacı, beş yıldızlı bir konaklama işletmesinin örgüt kültürünü analiz 
etmektir. Örgüt kültürü, işletmelerin rekabet avantajı kazanmalarında önemli bir rol 
oynamaktadır. Bu bağlamda örgüt kültürü analiz edilen söz konusu kurumun mevcut 
durumunu görebilmesi ve gerekli önlemleri alabilmesine katkı sağlayacak olan bu 
araştırmanın bu anlamda önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırma kültür analizi 
(etnografya) deseninde nitel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Antalya ilinde faaliyet 
gösteren söz konusu işletmenin sekiz çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama 
yöntemlerinden derinlemesine görüşme, metafor ve gözlem tekniği kullanılmış ve yarı 
yapılandırılmış görüşmenin içerik analizinden sonra 11 ana tema belirlenmiştir. Araştırma 
verilerinin analizinde QSR NVivo 10 programından yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına 
göre örgüt kültürü araştırılan söz konusu kurumun güçlü bir örgüt kültürüne sahip olduğu ve 
çalışanların temel değerlere bağlı oldukları belirlenmiştir. Bunun yanında teknik ve güvenlik 
departman yöneticileri ve misafir ile daha çok iletişim halinde olan departman yöneticilerinin 
kuruma dair algılamaları arasında bir farkın olması da dikkate değer bir sonuçtur. 
 
Anahtar sözcükler: Örgüt kültürü, Konaklama işletmeleri, Kültür analizi, Turizm 
 
THE ANALYSIS OF ORGANISATIONAL CULTURE: A RESEARCH TOWARDS FIVE 

STAR HOTEL 
ABSTRACT 
 
The main purpose of this study is to analyze the organisational culture of a five-star hotel. 
Organizational culture plays an important role in gaining a competitive advantage. In this 
regard, this study is thought to be important because this study will contribute the 
organization, which analyzed organizational culture, in the context of seeing current status 
and taking necessary measures. The research is a qualitative study in the design of 
ethnography. The sample of the study consists of eight employees of five-star hotels operating 
in Antalya. In this study, depth interview, metaphor and observation techniques were used as 
a data collection tool and eleven main themes were identified after content analysis of the 
data obtained from semi-structured interviews. QSR NVivo 10 program was used in the 
analysis of data. According to research results, it is determined that the hotel in point has a 
strong organizational culture and employees are loyal to the basic values. Besides, having an 
obvious difference in perceptions about organization between technical and security 
department managers and other department managers, who are in contact with guest, is a 
significant result. 
 
Key words: Organisational culture, Hospitality establishments, Cultural analysis, Tourism 
  

                                                                 
1 Arş. Gör. , Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi 
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GİRİŞ 
 
Günümüzde küreselleşme olgusu nedeniyle, örgütlerin ulusal ve uluslararası alanda ayakta 
kalabilmeleri için rekabet güçlerini artırmaları gerekmektedir. Rekabet gücünü arttırmak ise, 
çalışanların kendilerini örgütle bütünleştirmelerine, örgüt için kolaylıkla özveride 
bulunabilmelerine bağlıdır. Bu da örgütlerde ortak bir gücün varlığını gerektirir. En 
küçüğünden en büyüğüne kadar tüm örgütlerde var olan bu ortak güç kültürdür (Köse, Tetik 
ve Ercan 2001:1). Rekabet arttıkça ve müşteriler daha talepkâr oldukça, konaklama işletmesi 
yöneticileri sürdürülebilir rekabet avantajı yaratma güçlüğü ile karşı karşıya  gelmiş ve 
rekabet avantajı yaratma yöntemlerinden birisi olarak örgüt kültürü üzerinde 
yoğunlaşmışlardır (Testa ve Sipe, 2011: 2). 
 
Konaklama işletmelerinin süreklilik sağlayabilmesi ve başarısı büyük ölçüde davranışları 
yönlendiren ve uyumu kolaylaştıran bir güç niteliğinde olan örgüt kültürüne bağlıdır (Şener, 
2001: 2010). Örgüt kültürü, konaklama işletmelerinde çalışan personelin  davranışlarına yön 
veren, onları ortak amaçlar doğrultusunda bir bütün olarak hareket etmeye yönelten değer, 
norm, inanç ve sembollerin oluşturduğu bir sistem olarak görülmektedir. Konaklama 
işletmelerinde güçlü bir örgüt kültürü yaratmak çalışanların iş ve özel yaşamlarında daha 
verimli ve mutlu olmalarına yardımcı olmakta (Çavuş ve Gürdoğan, 2008: 19) ve örgüt 
kültürünün iş görenler tarafından benimsenmesi ile mümkün olabilmektedir; aksi takdirde 
örgüt yapıları zaman içerisinde başarısız olmaktadır (Özkan ve Gümüş, 2013: 1). 
 
Bu araştırmanın başlıca amacı beş yıldızlı bir konaklama işletmesinin örgüt kültürünü  analiz 
etmektir. Bu amaca yönelik nitel bir araştırma yapılmış olup, bu makalede söz konusu 
araştırmanın bulgularına yer verilmiştir. Araştırma konaklama işletmesinin örgüt kültürü 
boyutlarını ortaya koyması sebebiyle önem taşımaktadır. Konaklama işletmelerinde örgüt 
kültürü teorik ve ampirik bağlamda ele alınmış olup, söz konusu çalışmalarda nicel araştırma 
yöntemlerinden yararlanılmıştır. Konaklama işletmesinde örgüt kültürünün nitel olarak 
ölçülmesi ve bulguların derinlemesine analiz edilmesi sebebiyle söz konusu çalışmanın alan 
yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
 
 
 
 
KURAMSAL ÇERÇEVE 
 
Örgüt Kültürü Kavramı 
 
Kültür, bir grup veya kategorideki insanları diğerlerinden ayıran aklın ortak programlaması 
olarak tanımlanmıştır (Hofstede, 1980: 225). Adler (1999: 14) ise kültürü, bir toplumun üyesi 
olan insan tarafından kazanılan alışkanlık, beceri, gelenek, ahlak, hukuk,  sanat, inanç ve 
bilgiyi içeren karmaşık bir bütün olarak tanımlamıştır. 
 
İlk olarak Peters ve Waterman (1982) tarafından Amerika’da, Pascale ve Athos (1982) 
tarafından ise Japonya’da araştırılmış ve alan yazında firma kültürü, kurum kültürü, işletme 
kültürü, organizasyonel kültür olarak da adlandırılan örgüt kültürü ile ilgili bugüne kadar 
birçok tanım yapılmıştır. Schein (1992: 12) örgüt kültürünü, bir grubun iç bütünleşme ve  dış 
uyum sorunlarını çözmek amacıyla geliştirdiği ve bu nedenle yeni üyelere problemleri 
algılamanın, düşünmenin ve hissetmenin doğru yolu olarak öğretilen temel varsayımlar olarak 
tanımlamaktadır. Camerer ve Vepsalainen’e (1998:115) göre örgüt kültürü, çalışanların 
beklemedikleri çeşitli durumlarla karşılaştıklarında onlara rehberlik eden geniş kapsamlı ve 
dolaylı olarak anlaşılan kurallar setidir. 
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Deal (1986: 301) örgüt kültürünü, dayanışma ve anlam oluşturan ve örgüte bağlılığı ve 
verimliliği artıran bir insan icadı olarak tanımlamıştır. Simpson ve Cacioppe (2001: 396) ise 
örgüt kültürünü, bir örgüt ve diğeri arasında bir ayrım yaratan, örgüt üyeleri için kimlik 
duygusu sağlayan, örgütsel birimlere ve daha büyük takımlara bağlılık oluşturan ve 
çalışanların ne yapması ve ne söylemesi gerektiği konusunda ipuçları vererek örgütü bir arada 
tutan sosyal bir tutkal görevi gören bir araç olarak tanımlamıştır. Örgüt kültürünün temel 
öğeleri; değerler, normlar ve varsayımlardır. Diğer yandan, örgüt kültürünün görülebilen ifade 
biçimleri arasında; seremoniler ve törenler, adetler, hikâyeler, mitler, semboller, dil ve 
kahramanlar sayılabilir (Güçlü, 2003: 150). Bir örgütün kültürü  başlangıçta normlar 
oluşturarak, örgütü kuran liderle özdeşleşme yapıp modelleme gerçekleştirerek oluşturulur ve 
gruba sonradan giren üyelerin sosyalleştirilmesi yoluyla devamı sağlanır (Schein, 1992: 13). 
 
Bir örgütün kültürü rasyonel ve görüntüsel olmak üzere çeşitli araçlarla ifade edilmektedir. 
Rasyonel araçların arasında işletme amaç ve hedefleri, kullanılan teknoloji, organizasyon 
yapısı, politika ve prosedürler, planlama ve kontrol sistemleri, ödül, ceza, terfi sistemleri, 
iletişim ve raporlama sistemleri gelirken görüntüsel araçların arasında ise, kullanılan dil, 
değer verilen davranış kalıpları, sembol ve simgeler, estetik, fiziksel ortam ve düzenlemeler, 
organizasyon içi merasimler, geçmiş başarılara dönük hikâyeler, sloganlar ve ders çıkarılan 
tecrübeler ve giyim-kuşam gelmektedir (Koçel, 2005: 31). Şener (2001: 210-217), örgüt 
kültürünün oluşturulmasında ve bunun devam ettirilmesinde yöneticilerin büyük öneme sahip 
olduklarına değinmiş ve konaklama işletmelerinde örgüt kültürü oluşturulurken iş görenlere 
meslekte ilerleme ve yükselme imkânının verilmesine, çalışanlar arasında yardımlaşmanın üst 
noktada olmasına ve aralarında hoş bir rekabetin yaşanmasına ortam hazırlanmasının önemli 
olduğunu belirtmiştir. 
 
Örgüt kültürü konusunda farklı yazarlar farklı modeller geliştirmişlerdir (Şişman, 2007: 144- 
146). Örneğin, Deal ve Kennedy (1982) örgüt kültürlerini; yüksek risk-hızlı geribildirim 
kültürü, düşük risk-hızlı geribildirim kültürü, yüksek risk-yavaş geribildirim kültürü ve düşük 
risk-yavaş geribildirim kültürü olmak üzere dört grupta toplamışlardır. Jones (1983) 
tarafından örgüt kültürleri; üretken, bürokratik ve profesyonel kültürler olarak 
gruplandırılmış. Quinn ve McGrath (1985) örgüt kültürünü; rasyonel, gelişmeci, uzlaşmacı ve 
hiyerarşik olarak sınıflandırmıştır. Wiener (1988), örgüt kültürüne daha çok örgütsel değerler 
yönünden yaklaşmış ve örgüt kültürünü; işlevsel-geleneksel kültür, işlevsel- karizmatik 
kültür, elit-karizmatik kültür ve elit-geleneksel kültür olmak üzere dörde ayırmıştır. Cameron 
ve Quinn (2000) ise örgüt kültürlerini; girişimci, işbirliğine dayalı, yapılaştırılmış ve pazar 
merkezli kültür olmak üzere dört grupta toplamıştır. 
 
Bu araştırmada Handy (1985) ve Harrison (1972)’un örgüt kültürü sınıflaması esas alındığı 
için ayrıntılı açıklanmıştır. Handy (1985), Harrison (1972)’un sınıflamasını temel alarak örgüt 
kültürünü; güç kültürü, rol kültürü, görev kültürü ve birey kültürü olarak sınıflamışlardır 
(Şişman, 2007: 142-143). 
 
 
Güç kültürü: Özellikle küçük işletmelerde ve askeri örgütlerde gözlenebilecek bir kültür türü 
olarak tanımlanmaktadır. Örgütte güç belirli merkezlerde toplanmıştır ve otokratik bir 
yönetim biçimi egemendir. 
 
Rol kültürü: Tipik bürokratik örgütlerde ve resmi bürokrasilerde görülebilecek bir kültür  
türü olarak tanımlanmaktadır. Gücün kaynağını uzmanlaşma oluşturmaktadır. Rol, iş ve 
yetkilerin tanımı, rasyonellik, hiyerarşi, kurallar ve prosedürler önemlidir. 
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Görev kültürü: Birlikte iş yapmaya dönük proje gruplarının ve takımların olduğu küçük 
gruplara özgü bir kültür türü olarak tanımlanmaktadır. İş-görev merkezli olarak oluşmuş bir 
kültür tipidir. Örgütte önemli olan işlerin yapılmasıdır ve gücün kaynağı genelde uzmanlıktır. 
Esnek birer örgüt yapısı ve yetki göçerimi söz konusudur. 
 
Birey kültürü: Örgütün merkezinde bireyin yer aldığı ve önemli görüldüğü bir kültür türü 
olarak tanımlanmaktadır. Bireye hizmet ve bireyin mutluluğu ön plandadır. Örgütte herkes, 
bir çalışan olmanın yanında bir insan ve başlı başına bir değer olarak görülüp örgüt 
kültüründen çok bireysel kültürler ön plandadır. 
 
 
Örgüt kültürü günümüzde işletmelerin rekabet avantajı kazanmalarında önemli bir rol 
oynamaktadır, çünkü örgüt kültürü işletmenin amaçlarının, stratejilerinin ve politikalarının 
oluşmasında önemli bir etkiye sahip olduğu gibi, yöneticiler için seçilen stratejinin 
yürütülmesini kolaylaştıran ya da zorlaştıran bir araç haline de  gelebilmektedir  (Eren, 2010: 
166). Örgüt kültürünün gücünü belirleyen iki ana faktör vardır: Paylaşılırlık ve yoğunluk 
(Wiener, 1988: 536; Luthans, 1995: 500; Greenberg, 2010). Paylaşılırlık, örgüt üyelerinin 
sahip oldukları temel değerlerin derecesini gösterirken yoğunluk ise örgüt üyelerinin temel 
değerlere bağlılık derecelerini göstermektedir. Paylaşılırlık, oryantasyon ve ödüller olmak 
üzere iki temel faktörden etkilenir. Bireylerin aynı kültürel değerleri paylaşmaları için bu 
değerlerin neler olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Birçok örgütte bu süreç iş görenlere 
verilen oryantasyon programı ile başlar. Yoğunluk derecesi ise ödüllendirmenin bir 
sonucudur. İş görenler bir şeyleri yaptıkları zaman ödüllendirileceklerini fark ederlerse bir işi 
yapmaya olan istekleri artar (Luthans, 1995: 501). 
 
Güçlü kültürler iş gören davranışı üzerinde büyük etkiye sahiptir. Güçlü bir kültürde, iş 
görenler örgütün temel değerlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Zayıf kültürlerde ise tam tersi bir 
durum söz konusu olmaktadır (Robbins, 2009: 588). Benzer şekilde Arogyaswamy ve Byles 
(1987: 649) de kültürün örgüt üyelerinin bütünü veya birçoğu tarafından paylaşılıyorsa güçlü 
değilse zayıf olarak nitelendirildiğini belirtmiştir. 
 
Örgüt kültürünü ve dinamiklerini anlamak, örgütlerde karşılaşılan ve anlam verilemeyen ve 
alışılmadık insan davranışı karşısında daha az şaşkın ve endişeli olmayı (Schein, 1992: 5) ve 
organizasyonun gerçekte nasıl çalıştığını anlamayı sağlar (Wilkins, 1983: 25). Başarılı 
şirketlerin hemen hepsinde tüm çalışanların benimsedikleri bir örgüt kültürü mevcuttur. Bu 
nedenle, işe alınan yeni elemanların oryantasyon eğitimlerinde, şirketin sosyal yapısına ilişkin 
bilgiler ile elemanların davranışlarına temel oluşturan değer ve kurallardan meydana 
getirilmiş örgüt kültürü ve buna ilişkin örnek hikâyeler anlatılmaktadır (Eren, 2010: 165). 
 
Turizm sektöründe örgüt kültürü ile ilgili bugüne kadar birçok çalışma  yürütülmüştür. Glover 
(1988), turizm sektöründe kültüre yönelik yönetim uzlaşmazlığının verimsizliğe neden 
olabileceğini ortaya koymuş ve bu görüşe paralel olarak Kemp ve Dwyer (2001), Sydney’de 
bulunan The Regent Hotel’de yürüttükleri çalışmada, konaklama işletmelerinde örgütsel 
kültür kavramının çalışanların performansını nasıl etkilediğini belirlemeyi amaçlamışlardır. 
Chen ve arkadaşları (2011), konaklama işletmeciliğinde 1985-2010 yılları arasında 
yayınlanan 107 makaleyi ele alarak, bu alanda yapılan kültür çalışmalarının gelişimini 
incelemişlerdir. Chen (2011), yenilikçi kültür, proaktif kişilik, davranış ve yenilik arasındaki 
ilişkileri belirlemek üzere Tayvan'da faaliyet gösteren uluslararası bir otelde çalışan 185 
çalışan üzerinde bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bazı araştırmacılar konaklama işletmelerinde 
örgütsel kültür ve performans arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Örneğin, Tidball (1988), 
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şirketin kârlılığının örgüt kültürü ile ilişkili olabileceğini öne sürmüş, LeBlanc ve  Mills 
(1995) ise konaklama işletmelerinde örgütsel gelişme ve performansın güçlü bir örgüt 
kültürüne dayandığını vurgulamış ve çalışmalarında pozitif örgütsel kültürü geliştirebilmek 
için bir dizi faktör tanımlamışlardır. Bunlardan bazıları resmi organizasyon yapıları, fiziksel 
çevre ve duyguları etkileyen faktörlerden oluşmaktadır. 
 
Ulusal yazın incelendiğinde ise konuya ilişkin birçok araştırmanın yürütüldüğü 
görülmektedir. Rızaoğlu ve Ayyıldız (2012) tarafından Didim’de faaliyet gösteren konaklama 
işletmelerinde yürütülen çalışmada, örgüt kültürü ile iş tatmini arasında bir ilişki olduğu 
saptanmış, özellikle hizmet kalitesi ve kültürel güç faktörlerinin iş tatmini üzerinde etkili 
olduğu belirlenmiştir. Kocaman ve diğerlerinin (2012), Alanya bölgesinde yaptıkları 
çalışmada, örgüt kültürünün örgütsel çatışma üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Esba 
(2009) ise, Alanya’da konaklama işletmeleri üzerinde yürüttüğü çalışmasında otel 
yöneticilerinin duygusal zekâlarının örgüt kültürü gelişiminde önemli bir etken olduğu 
sonucuna varmıştır. Boylu ve Sökmen (2006) Ankara ilinde faaliyet gösteren konaklama 
işletmelerinde örgüt kültürünü belirlemeye yönelik ampirik bir araştırma yürütmüş ve kadın iş 
görenlerin erkek iş görenlere oranla daha olumlu değerlendirme yaptığı tespit edilmiştir. 
Tepeci (2005), konaklama işletmeleri üzerine yaptığı çalışmada örgüt kültürü boyutlarını; 
dürüstlük ve birey oryantasyonu, takım oryantasyonu, yenilik, müşteri değeri veya servis 
kalitesi, iş gören gelişimi, sonuç oryantasyonu ve adil ücretlendirme olmak üzere yedi boyut 
olarak belirlemiştir. Çavuş ve Gürdoğan (2008) konaklama işletmelerinde örgüt kültürü ve 
örgütsel bağlılık ilişkisini incelemişler ve örgüt kültürünün tarihsel boyutu ile örgütsel 
bağlılığın duygusal ve devam bağlılığı arasında anlamlı ilişki olduğunu belirlemişlerdir. 
 
 
 
YÖNTEM 
 
Araştırmanın Modeli 
 
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden kültür analizi kullanılmıştır. Kültür analizine 
yönelik çalışmalarda amaç belirli bir grubun kültürünü tanımlama ve yorumlamadır (Yıldırım 
ve Şimşek, 2013: 76-77). Araştırmada üç farklı nitel veri toplama yöntemi ve bu yöntemlere 
uygun araçlar kullanılmıştır. Bu veri toplama yöntemlerinden birincisi görüşme formlarıdır. 
Katılımcıların örgüt kültürüne ilişkin görüşlerini almak amacıyla nitel veri toplama 
tekniklerinden derinlemesine görüşme (mülâkat) tekniği ve yarı yapılandırılmış görüşme 
formu kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ikinci veri toplama yöntemi metaforlardır. 
Araştırmada kullanılan üçüncü veri toplama yöntemi ise gözlemdir. Katılımcılarla yapılan 
görüşmeler haricinde onların nasıl bir ortamda çalıştıkları gözlenerek not tutma yöntemiyle 
gözlem formuna kaydedilmiştir. 
 
Görüşme sırasında alınan ses kayıtları ham veri olarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 
Görüşmelerin kaydedilmesinin ardından ilgili alan yazın ve elde edilen veriler ışığında kodlar 
ve onları tanımlayan genel kategoriler belirlenmiş ve yazıya dökülen ses kayıtları, kodlar ve 
kategoriler dikkate alınarak çözümlenmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilerin 
çözümlenmesinde içerik analiz tekniği kullanılmıştır. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, 
birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve 
bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2013: 259). Verilerin analiz sürecinde (i) öncelikle veriler    kodlanmış, (ii) temalar 
(kategoriler) oluşturulmuş, (iii) temalar düzenlenmiş ve (iv) bulguların tanımlanması ve 
yorumlanması süreci izlenmiştir (Corbin ve Strauss, 2007). Verilerin kodlanıp 
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kategorilendirilmesi aşamasında QSR NVivo 10 paket programından yararlanılmıştır. 
Araştırma bulguları sonucunda on bir adet kategori belirlenmiştir. İçerik analizinde fikir, 
konu ve kavramları belirtmek üzere alıntılara yer verilmektedir (Patton, 1987). Araştırmada 
katılımcıların görüşlerinden birebir alıntılar yapılırken K1, K2…K10 şeklinde kodlama 
yapılmıştır. Araştırmanın veri analizi sürecinde ulaşılan başlıca kategoriler şunlardır: 
 
(i) Çalışılan kurumun ortamına ilişkin görüşler, (ii) Kurumda karar alma sürecine ilişkin 
görüşler, (iii) Kurumda kurumsal ilkelerin varlığına ilişkin görüşler, (iv) Kurumda  bulunan 
mit ve efsanelere ilişkin görüşler, (v) Kurumda gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin    görüşler, 
(vi) Kurumda bulunan değerlere ilişkin görüşler, (vii) Kurumda çalışanların özelliklerine 
ilişkin görüşler, (viii) Kurum metaforuna ilişkin görüşler, (ix) Kurumda yardımlaşma ve 
dayanışmaya ilişkin görüşler, (x) Kurumda çalışıyor olmanın sağladığı katkıya ilişkin 
görüşler, (xi) Kurumun körelten yönlerine ilişkin görüşler 
 
 
 
 
Soru Kâğıdının Hazırlanması 
 
Yarı yapılandırılmış görüşme formu kapsamlı bir yazın taraması yapılarak ve uzmanların 
görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 
 
1. Çalıştığınız kurumun ortamını nasıl tanımlarsınız? 
2. Çalıştığınız kurumda karar alma süreci nasıl işler? 
3. Çalıştığınız kurumda kurumsal ilkeler var mıdır? Varsa nelerdir? 
4. Çalıştığınız kurum ile ilgili duyduğunuz ya da bildiğiniz olaylar (efsane, mit) var mı? 
5. Kurumunuzda gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin görüşleriniz nelerdir? 
6. Çalıştığınız kurumda bulunduğunu düşündüğünüz değerlere ilişkin görüşleriniz nelerdir? 
7. Kurumda çalışanların özelliklerine ilişkin görüşleriniz nelerdir? 
8. Çalıştığınız kurumu neye benzetirsiniz? Neden? 
9. Çalıştığınız kurumdaki yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili görüşleriniz nelerdir? 
10. Bu kurumda görev yapmak size ne tür katkılar sağlıyor? Sizi geliştiren ve körelten yönleri 

nelerdir? 
 
 
Örneklem 
 
Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt 
örnekleme yöntemindeki temel anlayış önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün 
durumların çalışılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 140). Bu araştırmadaki ölçüt, seçilen 
konaklama işletmesinin kurumsal kimliğe sahip  olmasıdır.  Araştırmanın örneklemini bu 
ölçüte uyan ve gönüllülük esasına göre seçilen beş yıldızlı bir konaklama işletmesinde görevli 
altı departman yöneticisi ve iki iş gören oluşturmaktadır. Katılımcıların tamamının erkek 
olması tesadüftür. Örnekleme ait kişisel bilgiler şu şekildedir: 
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
 

Katılımcı 
Kodu 

 
Cinsiyet 

 
Yaş 

 
Görevi 

Kurumda 
Çalışma 
Süresi 

Turizm 
Sektöründe 

Çalışma 
Süresi 

 
Oryantasyon 

Eğitimi 

K1 Erkek 31 Satış Müdürü 1.5 yıl 10 yıl Evet 
K2 Erkek 35 Operasyon 

Müdürü 8 ay 16 yıl Evet 

K3 Erkek 33 Ön büro 
Müdürü 6 yıl 13 yıl Evet 

K4 Erkek 51 Güvenlik 
Müdürü 4 yıl 4 yıl Evet 

K5 Erkek 25 Misafir İlişkileri 
Müdürü 2 yıl 5 yıl Evet 

K6 Erkek 37 Teknik Müdür 1 yıl 13 yıl Evet 
K7 Erkek 35 Restoran 

Kaptanı 1 yıl 20 yıl Evet 

K8 Erkek 32 İnsan Kayn. 
  Memuru  1 yıl 3 yıl Evet 

 
Araştırma kapsamında yer alan konaklama işletmesinde görev yapan toplam sekiz 
katılımcının tamamı erkektir. Katılımcıların yaş ortalaması 35 yıl olup satış müdürü, 
operasyon müdürü, ön büro müdürü, güvenlik müdürü, misafir ilişkileri müdürü, teknik 
müdür, restoran kaptanı ve insan kaynakları memuru olarak görev yapmaktadırlar. Kurumda 
çalışma süresi ortalama iki yıl, turizm sektöründe çalışma süreleri ise ortalama 11 yıldır. 
Katılımcıların tamamı kuruma geldiklerinde oryantasyon eğitimine tabii tutulmuşlardır. 
 
Çalışma bağlamında her bir konaklama işletmesi çalışanından randevu alınmış ve onların 
belirledikleri tarih ve saatte bulundukları konaklama işletmesinde görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler 01-04 Mart 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Katılımcılar, 
görüşme sürecinde tüm soruları yanıtlamış ve görüşmeler ortalama 45 dakika sürmüştür. 
Görüşmeler her bir katılımcıya görüşme formunda yer alan açık uçlu soruların sorulması  ve 
alınan cevapların katılımcının izni doğrultusunda ses kaydı yapan bir cihaza kaydedilmesi 
şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında görüşmeler yazılı olarak da not edilmiştir. 
 
 
Etik Prosedür 
 
Araştırma süresince gizlilik esaslarına bağlı kalınmış olup görüşme öncesinde katılımcılara 
araştırmanın amacı ve kapsamı hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmaya katılımların gönüllülük 
esasına göre gerçekleştirileceği ve katılımcıların ve konaklama işletmesinin isminin hiçbir 
şekilde açıklanmayacağı konusunda bilgi verilmiştir. Bunun yanında katılımcılardan ses 
kayıtlarının alınması konusunda izin istenmiş ve ardından araştırmaya katılım için izin 
formunu okuyup imzalamaları istenmiştir. 
 
Geçerlilik ve Güvenilirlik 
 
Geçerlilik ve güvenilirlik, araştırma sonuçlarının inandırıcılığı açısından en yaygın olarak 
kullanılan iki ölçüttür. Araştırmacının araştırdığı olguyu, olduğu biçimiyle ve olabildiğince 
yansız gözlemesi nitel araştırmalarda geçerlilik anlamına gelmektedir (Kirk ve Miller, 1986; 
Akt. Yıldırım ve Şimşek, 2013: 289-291). Geçerlilik konusunda nitel araştırmacıya sunulan 
stratejileri, iç ve dış geçerlilik olmak üzere iki ayrı bölümde incelemek mümkündür. 
Araştırma kapsamında iç geçerliliğin sağlanması için; araştırma bulguları verilerin elde 
edildiği ortama bağlı olarak tanımlanmış, araştırma ile ilgili olarak alan yazın okunmuş, bu 
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doğrultuda araştırmanın kavramsal çerçevesi oluşturulmuş ve görüşmelerden elde edilen 
verilerden doğrudan alıntılar verilmiş ardından yoruma gidilmiştir. Araştırma kapsamında dış 
geçerliliğin sağlanması için; araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, 
çözümleme ve yorumlama sürecine ilişkin özellikler ayrıntılı olarak tanımlanmış, araştırma 
sonuçları okuyucunun sonuçları kendi deneyimleriyle ilişkilendirebilecek şekilde sunulmuş ve 
araştırma bulgularının başka araştırmalarda test edilebilecek düzeyde olması için sürece 
ilişkin gerekli açıklamalar yapılmıştır. 
 
Araştırmada güvenilirlik iki anlama gelmektedir. Birincisi, araştırma yönteminin 
güvenilirliğini ifade eder. Bu tamamen yöntemle ilgilidir. İkinci anlamı ölçülecek nesnenin, 
olgunun ya da tutumun boyutlarının, miktarının ya da düzeyinin tam ve doğru olarak 
ölçülmesini ifade eder (İslamoğlu, 2009: 129). Araştırmada iç güvenilirliğin sağlanması için; 
veriler betimsel bir yaklaşımla sunulmuş, görüşme yoluyla elde edilen veriler yorum 
katılmadan doğrudan alıntılarla sunulmuş ardından gerekli durumlarda yorumlara  sonradan 
yer verilmiş, literatürde araştırma ile ilgili yapılmış diğer çalışma sonuçları bu araştırma ile 
ulaşılan sonuçların güvenilirliğini teyit etmede kullanılmış ve verilerin analiz sürecine ilişkin 
bilgiler açık ve ayrıntılı bir biçimde verilerek iç güvenilirliğin artması sağlanmıştır. 
Araştırmada dış güvenilirliğin sağlanması için; nitel yapının nasıl oluşturulduğu, veri toplama 
araçlarının neler olduğu, oluşturulma süreci, verilerin toplanma sürecinde görüşmelerin nasıl 
yapıldığı, görüşme verilerinin araştırmacı tarafından alınan notlarla ve ses kayıt cihazıyla 
kaydedildiği ve verilerin analizinde izlenen aşamalara yer verilmiştir. 
 
Araştırmanın Sınırlılıkları 
 
Araştırmanın en önemli sınırlılığı kurumun en üst amiri olan genel müdürün iş yoğunluğu 
sebebiyle çalışmaya dâhil edilememesidir. 
 
 
 
BULGULAR 
 
Araştırmanın amacı doğrultusunda sekiz konaklama işletmesi çalışanı ile gerçekleştirilen 
görüşmelerin analizleri sonucunda elde edilen veriler 11 ana temada toplanmıştır. Belirlenen 
her bir temaya ilişkin alt temalar ve bulgular ilgili alt başlıklarda verilmiştir. 
 
Çalışılan Kurumun Ortamına İlişkin Görüşler 
 
Bu bölümde katılımcıların çalıştıkları kurumun ortamına yönelik görüşlerine ve konulara 
değinme sayılarına yer verilmiştir. Bu temalara ilişkin bulgular Şekil 1 ve Tablo 2’de 
sunulmuştur. 
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               Şekil 1. Çalışılan Kurum Ortamı 

 
 

 
Tablo 2. Katılımcıların Kurum Ortamına İlişkin Görüşleri 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Katılımcıların Konulara Değinme Sayıları 

Çalışılan Kurumun Ortamı K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 
Aile Ortamı  × × × ×  ×  
Sıcak Bir Ortam ×  ×    × × 
Keyifli Bir Ortam ×    ×    
Huzurlu Bir Ortam  ×       
Standart Bir Ortam      ×   
Demokratik Bir Ortam      ×   
Stressiz Bir Ortam    ×     

 
 
Katılımcıların çalıştıkları kurum ortamına ilişkin görüşme dökümünden örnekler aşağıda 
verilmiştir: 
 

“Çalıştığım kurum uluslararası çalışan yerli zincir bir kuruluştur. Buna istinaden 
kurum ortamımız keyifli diyebilirim. Alanında bilgi ve deneyime sahip 
çalışanlardan oluşan sıcak bir ortamımız var.” (K1) 
 
“Çalıştığım kurumun ortamı aile ortamı gibi. Çalışan bütün arkadaşlarımızla 
birlikte burada bir aile gibiyiz. Sıcak, samimi bir ortamımız var. Güvene dayalı 
ilişkiler kuruluyor, ilişkilerin temelinde güven duygusu hâkim olduğu için daha 
rahat ve stressiz bir çalışma ortamı var diyebilirim.” (K4) 
 
“İş ortamı olarak standart bir ortam var tabi grup olmanın verdiği özellikle 
kendine göre kültürü olan bir kuruluş diyebilirim. Kendi doğruları var ve o 
doğrulardan taviz vermeyen, merkezi yönetimi olan bir kuruluş. Demokratik bir 
yönetim şekli var, çalışanlar dinlenir.” (K6) 
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Elde edilen verilere göre katılımcıların büyük bir çoğunluğunun kurum ortamına ilişkin 
olumlu özellikleri vurguladıkları fakat katılımcılardan sadece bir tanesinin kurumun ortamını 
standart olarak nitelendirdiği belirlenmiştir. 
 
 
Kurumda Karar Alma Sürecine İlişkin Görüşler 
 
Bu bölümde katılımcıların çalıştıkları kurumda karar alma sürecine ilişkin görüşlerine ve 
konulara değinme sayılarına yer verilmiştir. Bu temalara ilişkin bulgular Şekil 2 ve Tablo 3’te 
sunulmuştur. 
 
 

Şekil 2. Kurumda Karar Alma Süreci 
 

Tablo 3. Katılımcıların Karar Alma Sürecine İlişkin Görüşleri 
Katılımcıların Konulara Değinme 

Sayıları 
Karar Alma Süreci K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 
Demokratik Karar Alma Süreci × × × × × × × × 

 
 
Katılımcıların çalıştıkları karar alma sürecine ilişkin görüşme dökümünden örnekler aşağıda 
verilmiştir: 
 

“Çalıştığım kurumda ben ne dersem o olur zihniyeti olmadığı için kararlar 
tepeden alınmıyor. Hemen hemen her gün toplantı yapıyoruz. Bir konu hakkında 
karar verilecekse herkes fikirlerini sunuyor ve ortak bir karar veriliyor. Beni 
ilgilendiren konularda mutlaka bana danışılıyor.” (K2) 
 
“Çalıştığım kurumda hiyerarşik bir düzen var, kurumsal yapıya sahip olması 
sebebiyle. Bizi ilgilendiren konularda departman içinde karar alıp insan 
kaynaklarıyla paylaşırız ve insan kaynakları nezaretinde genel müdürümüze 
konuyu iletiriz ve kendisinin uygun görmesi durumunda o işi yürürlüğe koyarız.  
Yani bizi ilgilendiren konularda görüşümüzü insan kaynakları departmanına 
bildirir genel müdürden gelen yanıta göre kararımızı şekillendiririz.” (K4) 
 
“Benim departmanımla ilgili bir kararda görüşlerime mutlaka başvurulur. En  
azından teknik servisle ilgili nihai kararları ben verdiğim için kararımın finansal 
getirilerini, misafir memnuniyetini vb konuları üst yönetime sunarım sonucunda ya 
onaylarlar kararımı ya da beklemeye alırlar. Kararlar tepeden alınmaz.” (K6) 

 
 



 

Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal Of Tourism And Research 

 

Cilt / Volume: 5 Yıl / Year: 2016 
Sayı / Number: 1  

 

 

14 
 

  

 
Katılımcıların kurumda uygulanan kararların alınma sürecine ilişkin görüşleri  incelendiğinde 
tek bir cevabın ortaya çıktığı görülmektedir. Katılımcıların tamamı, kurumda demokratik bir 
karar alma sürecinin olduğunu belirtmiş ve kendilerini ilgilendiren herhangi bir konuda 
mutlaka görüşlerine başvurularak ortak bir karara varıldığını vurgulamışlardır. 
 
Kurumda Kurumsal İlkelerin Varlığına İlişkin Görüşler 
 
Bu bölümde katılımcıların çalıştıkları kurumda kurumsal ilkelerin varlığına ilişkin görüşlerine 
ve konulara değinme sayılarına yer verilmiştir. Bu temalara ilişkin bulgular  Şekil 3 ve Tablo 
4’te sunulmuştur. 
 
 

Şekil 3. Kurumda Kurumsal İlkelerin Varlığı 
 

 

 Tablo 4. Katılımcıların Kurumsal İlkelerin Varlığına İlişkin Görüşleri 

       Katılımcıların Konulara Değinme  

Kurumsal İlkeler                                                                 Sayıları__________________ 
 
 K1 K2  K3 K4 K5 K6  K7  K8 
Personel ve misafir memnuniyeti ×  × × ×  × × 
Personel eğitimi   × × ×  × × 
Etkinlik paylaşımları × ×     × × 
Ödüllendirme  ×  ×   × × 
Hediyeleşmek × ×       
Kalite standartlarına uyum   ×      
Kurumsal ilke yok      ×   
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Katılımcıların çalıştıkları kurumda kurumsal ilkelerin varlığına ilişkin görüşme dökümünden 
örnekler aşağıda verilmiştir: 
 

“Tabii ki var. Öncelikle misafir memnuniyeti daha sonrasında da çalışanların 
eğitim ve gelişmesine yönelik etkinlikler vardır. Çalışanlar ne kadar memnun ve 
motive olmuş bir şekilde çalışırsa misafirler de o derece memnun olur anlayışı 
hâkim bizim işletmemizde. Bunun yanında kalite standartlarımız var ve her şey 
prosedürüne uygun şekilde yapılmaya çalışılır. Mutfağın hijyeninden tutun da 
çalışanın giyimine kadar her şey belli kurallar dâhilinde gerçekleştirilir. Bu şekilde 
de sürekli büyüyen bir kurumuz.” (K3) 
 
“Kurumsallık bana göre daha farklı işliyor ve tam anlamıyla turizm sektöründe 

kurumsallaşmayı görebilmemiz 2035’i bulabilir. Kurumsallık sancılı bir süreçtir. 
Genellikle turizm sektöründe patron odaklı çalışılıyor. Tabii ki belli başlı kurallar 
var ama nota not uyulan kurumsal ilkeler olduğunu düşünmüyorum. Süreçlerin  
yönetimi konusunda, ast üst ilişkileri, yeni öneriler konusunda merkezi otoritenin 
karar vericiliği konusunu örnek verebilirim.” (K6) 
 
“Kurumsal ilkelerimiz tabii ki var. Ayın ve yılın personeli seçilerek çalışanlar 
ödüllendirilir. Misafir memnuniyeti en büyük ilkelerimizden birisidir. Kurum 
olarak personel eğitimine büyük önem veriliyor. Çalışanlar her dönem belli 
eğitimlerden geçerler. Çalışanlara teşekkür mektubu da gönderilir başarılı olduğu 
durumlarda. Çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik sosyal etkinlikler 
düzenlenir.” (K7) 

 
Elde edilen verilere göre katılımcıların görev yaptıkları kurumda en çok vurguladıkları ilkenin 
personel ve misafir memnuniyeti olduğu belirlenmiştir. Buna gerekçe olarak ise personel 
memnuniyeti sağlanmadan misafir memnuniyetinin sağlanamayacağı  belirtilmiştir. 
Katılımcıların kurumda bulunduğunu düşündükleri ilkenin çoğunlukla sosyal konularla ilgili 
olduğu görülmektedir. Bunun yanında katılımcılardan sadece birisi kurumda kurumsal ilkenin 
olmadığını ve tam olarak kurumsallaşmak için zamana ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. 
 
Kurumda Bulunan Mit ve Efsanelere İlişkin Görüşler 
 
Bu bölümde katılımcıların çalıştıkları kurumda bulunan mit ve efsanelere ilişkin görüşlerine 
ve konulara değinme sayılarına yer verilmiştir. Bu temalara ilişkin bulgular Şekil 4 ve Tablo 
5’te sunulmuştur. 
 

Şekil 4. Kurumda Bulunan Mit ve Efsaneler 
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Tablo 5. Katılımcıların Kurumda Bulunan Mit ve Efsanelere İlişkin Görüşleri 

Katılımcıların Konulara Değinme 
Sayıları 

Kurumda Bulunan Mit 
ve Efsaneler 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Efsaneyi yaşıyor ×  ×      
Kurumun adı     ×    
Yok  ×  ×  × × × 

 
Katılımcıların kurumda bulunan mit ve efsanelere ilişkin görüşme dökümünden örnekler 
aşağıda verilmiştir: 
 

“Bildiğim ya da duyduğum bir efsane yok fakat kurumumuz efsaneyi yaşatıyor 
diyebilirim. Çalıştığımız kurum her yıl gelişen bir kurumdur. Otel sayımız her 
geçen yıl artıyor toplamda 30 otel var. Yerli bir zincir olup uluslar arası alanda da 
faaliyet gösteren başka bir kuruluş yok diyebilirim. Bu durum da hem ülke 
turizmine hem  de çalışanlara büyük faydalar sağlıyor. Grup olarak Türk turizmine 
bir farklılık getirdiğimize inanıyorum ben kendi adıma. Yapılan servisten odadaki 
dizayna, su şişesindeki dizayna, sahilde engelli misafirlerimiz için koyulan  
tekerlekli sandalye ve sahilde kurulan kütüphaneye kadar birçok farklılık 
getirildi.” (K1) 
 
“Yönetim kurulu başkanımızın bu zinciri nasıl kurduğunu hepimiz çok iyi bir 
şekilde biliyoruz. Bana göre bu kurumun kahramanı yönetim kurulu başkanımızdır. 
Aynı zamanda kurumumuzun adının anlamını ve nerden geldiğini çok iyi biliyoruz. 
Perge şehrini kuran beş kahramandan birisinin adını yaşattığını biliyoruz.” (K5) 
 
“Benim bildiğim ya da duyduğum bir efsane yok.” (K8) 

 
Kurumda bulunan mit ve efsanelerle ilgili görüşlere bakıldığı zaman katılımcıların büyük bir 
çoğunluğu kurumda herhangi bir mit ve efsanenin bulunmadığını ifade etmiştir. Bazı 
katılımcılar kurumun her yıl büyümesi ve yurtdışında da faaliyet göstermesi sebebiyle 
efsaneyi yaşattığını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra, katılımcılardan bir tanesi kurumun adının 
Perge şehrini kuran beş kahramandan birinin adını yaşattığını belirtmiş ve yönetim kurulu 
başkanını kahraman olarak nitelendirmiştir. 
 
Kurumda Gerçekleştirilen Etkinliklere İlişkin Görüşler 
 
Bu bölümde katılımcıların çalıştıkları kurumda gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin görüşlerine 
yer verilmiştir. Katılımcıların kurumda gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin görüşme 
dökümünden örnekler aşağıda verilmiştir: 
 
 

“Kurumumuzda çok çeşitli etkinlikler yapılıyor. Özellikle çalışan personelin eğitimi 
konusuna önem verildiği için yabancı dil ve diğer konuları kapsayan eğitimler 
verilmektedir. Kalite yönetim sistemleri ile ilgili eğitim verilip çalışanlara 
sertifikalar veriliyor. Çalışanların doğum günleri mutlaka kutlanır ve hediye verilir. 
Yeni doğum yapan çalışanlarımız tebrik edilir. Bayramlar mutlaka kutlanır, aile 
sıcaklığında bu özel günlerde bir arada olunur. Futbol turnuvaları yapılır.” (K7) 
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“Birkaç aydır uygulanan ayın ve yılın personelini seçme etkinliği var. Sportif ve 
sosyal anlamda etkinlikler düzenlenmeye başlandı. Masa tenisi, langırt ve futbol 
turnuvaları yapılıyor. Kurum dışında pikniğe gidilebiliyor. Etkinliklere çalışanların 
büyük bir çoğunluğu katılıyor diyebilirim. Bu tür sosyal etkinlikler yoğun tempoda 
çalışan personelin moral ve motivasyonunu artırıyor ve birlik ve beraberliğimizi 
artırıyor. “ (K4) 
 
“Doğum günleri mutlaka kutlanır. Bayramlarda küçük hediyeler verilir. Çocuğu 
olan personellere hediyeler verilir. Dışarıda piknik yapmaya gidilir. Bunun yanında  
kurum içi eğitimlere önem verilmektedir. Departmanlar arasında çok fazla eğitim 
veriliyor. Bu eğitimlere dışarıdan katılımcılar da gelir. Ayın ve yılın personeli 
seçilir ve kutlamayla birlikte teşekkür mektubu gönderilir.” (K1) 
 

 
Kurumda gerçekleştirilen etkinlikler incelendiği zaman, etkinliklerin çoğunlukla personel 
eğitimlerini ve sosyal etkinlikleri içerdiği görülmektedir. Bunun yanında, doğum günü 
kutlamaları, özel günlerde yapılan kutlamalar ve ayın ve yılın personelini seçerek iş göreni 
ödüllendirme en çok görüş birliğinin olduğu etkinliklerdir. Bu bağlamda gerçekleştirilen 
etkinliklere kurum çalışanları ve dışarıdan da gönüllü olarak katılanların olduğu 
belirlenmiştir. 
 

Kurumda Bulunan Değerlere İlişkin Görüşler 
 
Bu bölümde katılımcıların çalıştıkları kurumda bulunan değerlere ilişkin görüşlerine ve 
konulara değinme sayılarına yer verilmiştir. Bu temalara ilişkin bulgular Şekil 5 ve Tablo 
6’da sunulmuştur. 
 
 

 
Şekil 5. Kurumda Bulunan Değerler 
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Tablo 6. Katılımcıların Kurumda Bulunan Değerlere İlişkin Görüşleri 
Katılımcıların Konulara Değinme 

Sayıları 
Kurumda Bulunan Değerler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 
Sürekli gelişim ×  ×  ×    
Sevgi × × × ×   ×  
Saygı  ×  × ×    
Profesyonellik   ×     × 
Gurur     ×    
Marka      ×   
Dayanışma  × ×    ×  
Kaliteli hizmet ×  × ×     
Samimiyet  ×       
Adalet        × 
Güven    × ×  × × 
Sosyal hak      ×  × 

 
 

Katılımcıların kurumda bulunan değerlere ilişkin görüşme dökümünden örnekler aşağıda 
verilmiştir: 
 

“Saygı, gurur ve güven diyebilirim. Çalıştığım kurumuma güvenebiliyorum bu çok 
önemli bir şey. Maaşlarımızın yatış gününden tutun bize sağlanmış  olan 
olanaklara, bizim için düzenlenen eğitim çizelgeleri ve gelişimimize katkı sağlayan 
çeşitli eğitimlere kadar bize fırsatlar sunan bu kuruma güveniyorum ve kendimi 
kurumuma bağlı hissediyorum. Her yıl büyüyerek gelişimi benimsemiş kaliteli 
hizmet sunan bir kurumda çalışmaktan mutluluk duyuyorum.” (K5) 
 
“Bence şirketin en büyük değeri markasıdır. Sektörde popülaritesi yüksek ve maddi 
getirisi de yüksek olan bir marka. Büyüme döneminde olduğu için daha doğrusu 
inanılmaz bir şekilde büyümeye devam ettiği için bu söz konusu büyüme sancısını 
kurumumuz da yaşıyor. Standart hakların olabildiği, sosyal hakların sağlandığı, 
maaşların düzenli alındığı ve geleceğe dair çok büyük kaygıların duyulmadığı bir 
kurum. Bunlar bence bir işletmenin en büyük değerleridir. Çalışanlar kuruma 
kendilerini ne kadar ait hissederlerse performansları da o oranda artıyor.” (K6) 
 
“Biz turizm sektöründe insanlarla çalışıyoruz, onları memnun etmeye çalışıyoruz 
ve en zor meslek bizimkidir diyebilirim. Çalışanlar arasında yardımlaşma var. 
Sevgi saygı var tabi ama bu kişiden kişiye de değişebilir. En önemlisi çalışanlar 
arasında güven var diyebilirim. Ben kendi adıma buradaki çalışma arkadaşlarıma 
ve kurumuma güveniyorum.” (K7) 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların kurumda bulunan değerlere ilişkin görüşleri incelendiğinde 
en fazla görüş birliğinin olduğu değerlerin sevgi, saygı, dayanışma, güven, kaliteli hizmet ve 
sürekli gelişim olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. 
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Kurumda Çalışanların Özelliklerine İlişkin Görüşler 
 
Bu bölümde katılımcıların kurumda çalışanların özelliklerine ilişkin görüşlerine ve konulara 
değinme sayılarına yer verilmiştir. Bu temalara ilişkin bulgular Şekil 6 ve Tablo 7’de 
sunulmuştur. 

 
 

Şekil 6. Kurumda Çalışanların Özellikleri 
 

Tablo 7. Katılımcıların Kurumda Çalışanların Özelliklerine İlişkin Görüşleri 
Katılımcıların Konulara Değinme 

Sayıları 
Çalışanların Özellikleri K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 
Seçilmiş kişiler  ×  × × × × × 
Profesyonel  ×  × × ×  × 
Deneyimli ×  ×      
Bilgili ×  ×      
Vizyon sahibi   ×      
Kültürlü       ×  
Saygılı     ×  ×  
Hoşgörülü     ×    

 
Katılımcıların kurumda çalışanların özelliklerine ilişkin görüşme dökümünden örnekler 
aşağıda verilmiştir: 
 

“En tepeden en aşağıya kadar kurumumuzda çalışanlar bilgili, alanında deneyimli 
ve kendilerini geliştirmiş kişilerden oluşuyor. Otelin verdiği eğitimle birlikte 
çalışanlar bu kuruma hangi eğitim seviyesinde başladılarsa üzerine biraz daha 
koyarak yola devam ediyorlar. Sadece maddi olarak değil manevi anlamda da 
insanların geleceğine ve gelişimine katkı sağlamak personel sadakatini 
oluşturuyor. Bazıları sadece ücretle motive olurken bazıları alacakları eğitimi de 
önemser. Bu bir motivasyon kaynağıdır. Kurumda çalışan kişileri deneyimli ve 
kendini geliştirmiş bireyler olarak görüyorum.” (K1) 
 
“Bu kurumda çalışmak bir ayrıcalık gerektiriyor diye düşünüyorum. İnsan 
kaynakları departmanı  çalışanları  işe  alırken  gerçekten  ince  eleyip  sık  
dokuyor.  Bu  nedenle  de çalışanlarımız işlerinin ehli ve işlerinde başarılı 
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kişilerden oluşuyor. Hoşgörülü insanlar, saygı değerini yitirmemiş olan insanlarla 
çalışıyoruz.” (K5) 
 
“Herkesin farklı özellikleri var, ben de dâhil olmak üzere hepimizin artı ve eksileri 
var. Kurumda çalışanların seçilmiş kişiler olduğunu düşünüyorum. Hepsi işini iyi 
bilen profesyonel insanlar. Çalıştığımız kurumun adının zaten bir ağırlığı var ve 
burada  çalışanlar ayrıcalıklı insanlar. Bunun yanında kurumun verdiği eğitimlerle 
kendilerini daha da geliştiriyorlar diye düşünüyorum.” (K4) 

 
Elde edilen verilere göre kurumda çalışanlar hakkında en fazla görüş birliğinin olduğu 
özelliklerin profesyonel ve seçilmiş kişiler olduğu belirlenmiştir. Bununla ilişkili  
görülebilecek personel alım işlemlerinde, çalışanların işe alınırken hem kişisel hem de 
mesleki açıdan seçilerek işe alınmaları sebebiyle seçilmiş ve profesyonel kişiler olduğu 
düşünülmektedir. 
 
Kurum Metaforuna İlişkin Görüşler 
 
Bu bölümde katılımcıların kurum metaforuna ilişkin görüşlerine ve konulara değinme 
sayılarına yer verilmiştir. Bu temalara ilişkin bulgular Şekil 7 ve Tablo 8’de sunulmuştur. 
 

 
          Şekil 7. Kurum Metaforuna İlişkin Görüşler 

 
Tablo 8. Katılımcıların Kurum Metaforuna İlişkin Görüşleri 

Katılımcıların Konulara Değinme 
Sayıları 

Kurum Metaforu K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 
Ev  ×      × 
Ters domino dizisi ×        
Merdiven   ×      
Kamu kurumu    ×     
Meyve veren ağaç     ×    
İşyeri      ×   
Gemi       ×  
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Katılımcıların kurum metaforuna ilişkin görüşme dökümünden örnekler aşağıda verilmiştir: 
 

“Sağlam taşlar koyup, sağlam bir temeli olan ters bir domino dizisi diyebiliriz 
çünkü sürekli büyüyen, kendini geliştiren ve uluslar arası bir şirket olma yolunda 
ilerleyen bir kurum.” (K1) 
 
“Çalıştığım kurumu eve benzetiyorum çünkü çalıştığım kurumda evimden daha 
fazla zaman geçiriyorum, çalışmaktan sıkılmıyorum, kendimi iyi hissediyorum ve 
çalıştığım iş arkadaşlarımı da ailemden birileri olarak gördüğüm ve gerçekten 
burada çalıştığım için mutluyum.” (K2) 
 
“Düşündüğüm zaman kökleri sağlam ve meyve veren bir ağaca benzetiyorum. 
Büyüyen, sürekli gelişen ve kökleri çok sağlam olan bir ağaçtır. Çünkü çalıştığım 
kurum da sürekli büyüyen, gelişen ve her geçen gün göğe daha da yükselen bir 
zincir ve ağaçtaki meyveleri her yıl yeni açılan otellerimize benzetiyorum.” (K5) 
 

Katılımcıların metafor algıları incelendiği zaman kuruma karşı tutumlarının genel olarak 
olumlu olduğu söylenebilir. 
 
Kurumda Yardımlaşma ve Dayanışmaya İlişkin Görüşler 
 
Bu bölümde katılımcıların kurumda yardımlaşma ve dayanışmaya ilişkin görüşlerine yer 
verilmiştir. Katılımcıların kurumdaki yardımlaşma ve dayanışmaya ilişkin görüşme 
dökümünden örnekler aşağıda verilmiştir: 
 

“Yardımlaşma ve dayanışma var çalışanlar arasında. Örneğin herhangi bir 
rahatsızlıkta ya da ölüm gibi acı kayıplarda mutlaka destek olunur ve kendi 
aramızda bir fısıltı gazeteciliği oluşur ne yapabileceğimiz konusunda. Eğitim  
ihtiyacı olanlara eğitim verilir bu da bir yardım şeklidir. Yani insani değerlerini 
kaybetmemiş uluslararası bir zincir burası.” (K1) 
 
“Çalışanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma var fakat üst yönetimden aynı 
desteği göremediğimizi düşünüyorum. Üst yönetim ve alt yönetim arasında bu 
konuda atılım yapılmalı diye düşünüyorum. .… Benim ve birçok arkadaşımın 
hastalandığı zamanlar oldu ama hiçbir departman yöneticisinden veya üst 
yönetimden bir ilgi göremedik. Bu önemli bir konudur. İnsanların mutlaka zor 
günleri ve rahatsızlıkları olacaktır bu durumlarda da çalışanları sahiplenebilmek 
ve aidiyet hissini verebilmek son derece önemli.” (K4) 
 
“Çalışanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma çok güzel şekilde gerçekleşiyor. 
Evlilik, mutluluk, ölüm, doğum gibi olaylarda ve zor zamanlarda çalışanlar 
birbirine destek olur ve birbirlerine kenetlenirler. Bunlar hep bireysel yaklaşımlar 
ve davranışlar. Örneğin daha önce çalıştığım bir kurumda çalışanımızın çocuğu 
ciddi bir rahatsızlık geçirmiş ve kurum genel müdürümüz çocuğu ücretsiz olarak 
yurtdışına göndermişti. Bu davranış çalışanlar nezdinde çok takdir toplamıştı. 
Bunun gibi yardım ve destekleri çalıştığım kurumda görmedim, haberim olmadı. 
Daha önce çalıştığım yerlerde doğumlarda ve evliliklerde maddi destek yapılırdı 
ama bu kurumda böyle bir şeyi görmedim. Ama bireysel anlamda çalışanlar 
ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar.” (K6) 
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Elde edilen verilere göre, çalışanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmanın olduğu belirtilmiş 
fakat teknik servis ve güvenlik departmanında görev yapan yöneticiler tarafından üst 
yönetimin bu konuda yeterli çabayı göstermediği ifade edilmiştir. 
 
Kurumda Çalışıyor Olmanın Sağladığı Katkıya İlişkin Görüşler 
 
Bu bölümde katılımcıların kurumda çalışıyor olmanın sağladığı katkıya ilişkin görüşlerine ve 
konulara değinme sayılarına yer verilmiştir. Bu temalara ilişkin bulgular Şekil 8 ve Tablo 
9’da sunulmuştur. 

 
Şekil 8. Kurumda Çalışıyor Olmanın Sağladığı Katkı 

 
Tablo 9. Katılımcıların Kurumda Çalışıyor Olmanın Sağladığı Katkıya İlişkin Görüşleri 

____________________________________________________________________________ 
 

Katılımcıların Konulara Değinme Sayıları 
Kurumda Çalışıyor Olmanın 
Sağladığı Katkı 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Mesleki ve kişisel gelişim × × × × × × × × 
Uluslararası deneyim × × ×      
İyi bir referans   ×  ×  ×  
Ekonomik katkı      ×   
 
Kurumda çalışıyor olmanın sağladığı katkıya ilişkin görüşme dökümünden örnekler aşağıda 
verilmiştir: 
 

“Her şeyden önce personelin eğitimine son derece önem veren bir kurumda 
çalışıyorum. Düzenli olarak eğitimler verilir ve personelin gelişimi önemsenir. 
Böyle bir kurumda çalışmanın artıları tabii ki fazladır. Kişisel ve mesleki anlamda 
kendimi geliştirme fırsatı sunuyor. Uluslararası bir alana yayıldığı için birçok 
farklı ülkeyi gezme fırsatım oldu. Ufkum açıldı. . Ben sadece bu zincirin bir 
otelinde görev almadım, sürekli bir değişim yaşadım eğer tek bir otelde yıllarca 
çalışmış olsam belki körelirdim. Farklı konseptler gördükçe, farklı insanlarla 
çalıştıkça  kendimi daha çok geliştirdiğimi ve işimi daha da severek yaptığımı 
düşünüyorum. Bu kurumda çalışmak bir ayrıcalıktır.” (K2) 
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“Hedeflerimi gerçekleştirmem için ciddi bir basamak burası. Turizm sektöründe 
sözü geçen kişi olmak istiyorum. Bu işi tam anlamıyla öğrenip turizm sektöründe 
etkin bir rol oynamak istiyorum. Hedeflerime giden bu yolda da bu kurumda görev 
yapıyor olduğum için kendimi şanslı hissediyorum çünkü bu kurum kişisel ve 
mesleki gelişimime büyük katkılar sağlıyor. Sürekli büyüyen bir şirket olduğu için 
kariyer fırsatlarımız var. Yabancı bir ülkeye gidip ufkumuzu genişletme ve farklı 
deneyimler elde etmeye imkân sunuyor. Bunlar bulunmaz fırsatlar benim için.” 
(K3) 
 
“Öncelikle bu kurumda çalışıyor olmanın vermiş olduğu bir gurur var çünkü 
dışarıda herhangi biriyle konuştuğumda bu kurumda çalışıyorum demek bana 
gurur veriyor. Bana her anlamda çok iyi bir referans olduğunu düşünüyorum. 
İçinde çalıştığım kurum, her geçen yenilenen, değişen ve yenilik peşinde koşan bir 
grup. Bu doğrultuda gerçekten soluk almadan ilerleyen bir gruptur. Bunun bana 
katkısı da her geçen gün kendimi geliştirmem, oluşan değişimlere ayak uydurmam 
noktasında meydana geliyor. Yenilikçi olmak güzel bir şey her gün yeni bir şey 
öğrenebiliyor ve bunları uygulayabiliyorsunuz.” (K5) 

 
Elde edilen verilere göre katılımcıların tamamı kurumda çalışıyor olmanın hem kişisel hem de 
mesleki anlamda kendilerine katkı sağladığını belirtmişlerdir. Bunun yanında söz konusu 
kurumun yurtdışında da faaliyet göstermesi sebebiyle çalışanlara uluslararası anlamda katkı 
sağladığı ve iyi bir referans olarak görüldüğü belirlenmiştir. 
 
Kurumun Körelten Yönlerine İlişkin Görüşler 
 
Bu bölümde katılımcıların kurumun körelten yönlerine ilişkin görüşlerine ve konulara 
değinme sayılarına yer verilmiştir. Bu temalara ilişkin bulgular Şekil 9 ve Tablo 10’da 
sunulmuştur. Kurumun körelten yönlerine ilişkin görüşme dökümünden örnekler aşağıda 
verilmiştir: 
 

“Körelten yönleri nedir diye düşündüğüm zaman da sadece burası var başka bir 
yer yok gibi düşünebiliyor insan. Aslında bu doğru değil, dışarıda fazla sayıda 
firma var, farklı zincir oteller var ama uzun süredir aynı yerde çalışıyorsanız 
alternatifleri düşünmeniz zorlaşabiliyor. Ama şunu da söyleyebilirim ki başka bir 
yerde bu kadar keyifli bir çalışma ortamı ve bu kadar fırsat olacağını 
düşünmüyorum. Beni körelten yönü kendimi bu kuruma bağımlı hissetmem 
diyebiliriz.” (K5) 
 
“Deneyimlerimi ve birikimlerimi tam olarak ortaya koyamıyorum bazen sessiz 

çığlık gibi hissedebiliyorum kendimi. İşletmenin lehine olabilecek şeyleri bile 
anlatırken birçok engelle karşılaşabiliyorsunuz bu anlamda daha duyarlı olmaları 
gerekir diye düşünüyorum. Ben profesyonel anlamda işime bakıp hayatımı 
sürdürüyorum aksi durumda hayal kırıklığına uğrayarak duygusal erozyon 
yaşayabilirsiniz. Onun için mantık ağırlıklı çalışmak her zaman daha iyidir.” (K6) 
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Şekil 9. Kurumun Körelten Yönleri 

 
 

Tablo 10. Katılımcıların Kurumun Körelten Yönlerine İlişkin Görüşleri 
Katılımcıların Konulara Değinme 

Sayıları 
Kurumun Körelten Yönleri K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 
İş yoğunluğu ×  ×    ×  
İfade Özgürlüğünün olmaması      ×   
Kurumun bağlayıcılığı     ×    
Körelten yönü yok  ×  ×    × 

 
“Gelişime ve yeniliğe açık bir kurum olduğu için köreldiğimi düşünmüyorum. Tam 
tersi ufkumu açıyor ve beni gelişmeye zorluyor.” (K8) 

 
Katılımcıların kurumun körelten yönüne ilişkin görüşleri incelendiğinde, bazı katılımcılar 
kurumun körelten bir yönünün olmadığını belirtirken bazıları ise iş yoğunluğundan dolayı 
zamanın büyük bir kısmının kurumda geçirilmesini özel hayattan çalma şeklinde 
nitelendirmişlerdir. Katılımcılardan bir tanesi kurumun çalışma ortamının keyifli olması ve 
sunduğu olanaklar nedeniyle kuruma bağımlı hissetmesinin kendisini körelttiğini  belirtmiştir. 
Bunun yanında bir başka katılımcı ise kurumda ifade özgürlüğünün olmadığını belirtmiş ve 
söylemek istediklerini söyleyememekten yakınmıştır. 
 
Gözleme Dayalı Bulgular 
 
01-04 Mart 2015 tarihlerinde kurumun genel yapısı ve personelin çalışma ortamına dair 
gözlemler yapılmıştır. Kurum fiziki olarak değerlendirildiği zaman, merkezi bir alana 
konumlanmış olduğu söylenebilir. Geniş bir alana kurulmuş olan işletmenin, bahçesinde iki 
adet tenis kortu, futbol ve basketbol sahası bulunmaktadır. Kurumun giriş katında bir adet 
spor salonu ve toplam yedi adet toplantı salonu bulunmaktadır. Kurumun iki adet girişi 
bulunmaktadır.  
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Ziyaretçiler ve personeller kimlik kontrollerinin yapıldığı personel girişinden kuruma 
girerken, misafirler merkezi girişten içeriye girebilmektedirler. Kurumun giriş kapısından 
içeriye girildiği zaman geniş bir hol ve girişin tam karşısına konumlanmış   olan resepsiyon ve 
hemen yanında misafir ilişkileri deksi bulunmaktadır. Kurumun geniş ve ferah olduğu 
söylenebilir. 
 
Ön büro müdürünün ofisi resepsiyon deksinin arka tarafında bulunmakta, teknik müdürün 
ofisi ise zemin katta bulunmaktadır. Diğer departman müdürlerinin ofisleri lobi katında 
bulunan geniş bir alanda karşılıklı konumlanmıştır. Çalışanların birbirlerine hitap  şekillerinin 
son derece kibar ve resmi olduğu, birbirlerinin odasına girerken mutlaka kapı çaldıkları, 
kurumsal ortama uygun bir kıyafet giydikleri gözlenmiştir. Çalışanların  birbirleriyle 
rahatlıktan uzak resmi bir ilişkilerinin olduğu gözlenmiştir. Bunun yanında personel 
yemekhanesinin hijyenik olduğu, saat 11:30’tan itibaren çalışanların vardiyalı bir şekilde 
yemeğe çıktıkları ve departman müdürlerinin de personel yemekhanesinde öğle yemeği yediği 
gözlenmiştir. 
 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Bu çalışmada Antalya ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı bir konaklama işletmesinin örgüt 
kültürü incelenmiştir. Araştırmanın uygulandığı beş yıldızlı konaklama işletmesi hem ulusal 
hem de uluslararası pazara hitap eden bir zincir olup yurtdışında da faaliyet göstermektedir. 
Çalışan profili ve organizasyon yapıları itibariyle çok uluslu ve çok kültürlüdür. 
 
Araştırma sonuçlarına göre, kurum metaforları da dikkate alındığında, katılımcıların 
algılamalarına dayanarak kurum ortamına ilişkin olumlu özelliklerin vurgulandığı 
belirlenmiştir. Elde edilen veriler ışığında, kurumun amaçlarına ulaşmasında ve başarıyla 
ilerlemesinde çalışanları güdüleyen bir iklimin olduğu söylenebilir. Nitekim örgüt iklimini 
tanımlarken birçok araştırmacı çalışma ortamının özelliklerinin iş görenler tarafından 
algılanması üzerinde önemle durmuş ve iş görenlerin algılamalarına dayalı olarak yapılacak 
örgüt iklimi tanımlamalarının doğruyu daha çok yansıtacağını savunmuşlardır (Kaffka, 1936; 
Schneider ve Hall, 1972; Waters, Roach ve Batlis, 1974). 
 
Araştırmanın bir diğer bulgusu ise kurumda demokratik bir karar alma sürecinin olduğudur. 
Katılımcıların kendilerini ilgilendiren konularda mutlaka görüşlerine başvurulduğu 
belirtilmiştir. Bu bağlamda, kurumun düşük güç mesafesine sahip olduğu (Hofstede, 1980) 
söylenebilir. Zira düşük güç mesafesinin olduğu toplumlarda gücün merkezde  toplanmasına 
izin verilmez ve karar verirken çalışanlar kararlara katılmak isterler (Rodrigues, 1998). 
 
Kurumsal ilkeler boyutu incelendiği zaman en çok vurgulanan ilkenin personel ve misafir 
memnuniyeti ve personel eğitimi olduğu belirlenmiştir. Katılımcılar personel memnuniyeti 
sağlanmadan misafir memnuniyetinin sağlanamayacağını ifade etmişlerdir. Bu ifade 
konaklama işletmesinde temel amacın misafir memnuniyetini sağlamak olduğunu 
göstermektedir. Bununla ilişkili görülebilecek çalışanların özellikleri boyutunda en fazla 
görüş birliğinin olduğu özelliklerin çalışanların profesyonel ve seçilmiş kişiler olarak 
görüldükleri tespit edilmiştir. İnsan kaynakları departmanının işe alım sürecinde eğitim 
düzeyleri, deneyimleri, insan ilişkileri ve iletişim yeteneklerine göre eleme yaparak çalışanları 
işe aldıkları belirlenmiştir. Nitekim konaklama işletmeleri üzerinde yapılan bir çalışmada 
(Özkan ve Gümüş, 2013) da örgütlerin işe alım sürecinde örgüt kültürü değerlerine uygun 
çalışanı seçmelerinin örgüt kültürü ve iş değerleri arasındaki uyumun sağlanması açısından 
önemli olduğu vurgulanmıştır. 
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Kurumda bulunan değerlerin iş görenlerce benimsendiği ve en fazla görüş birliği olan 
değerlerin sevgi, saygı, dayanışma, güven, kaliteli hizmet ve sürekli gelişim olduğu 
görülmektedir. Nitekim güçlü kültür, işletme değerlerinin çalışanların çoğunluğu tarafından 
benimsendiği ve etkisinin işletmenin her noktasında hissedildiği bir örgüt kültürünü ifade eder 
(Güçlü, 2003). Bunun yanında kurumda birçok sosyal içerikli etkinlik düzenlendiği ve kurum 
içinden ve dışından katılımcıların rağbet gösterdikleri ve kurum içerisinde özellikle personele 
yönelik eğitimlere büyük önem verildiği belirlenmiştir. Bu sayede örgüt kültürü çalışanlarca 
benimsenmekte ve çalışanlar arasında kaynaşma sağlanmakta denebilir. Araştırmaya katılan 
çalışanların yardımlaşma ve dayanışma düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. 
Daha önce yürütülen araştırma sonuçları da bu görüşü destekler niteliktedir (Özkan ve 
Gümüş, 2013). 
 
Çalışanlar arasındaki söz konusu dayanışma, çalışanların örgüt hedeflerine ulaşma noktasında 
birlikte hareket ettiklerini gösteriyor denebilir. Bu da daha kurumsal yapıya sahip olan 
işletmelerde örgütlerin daha sosyal ve dayanışmacı kültüre sahip olduğu sonucunu ortaya 
çıkarmaktadır (Sünnetçioğlu, Korkmaz ve Koyuncu, 2014) fakat misafirlerle birebir 
etkileşimde bulunmayan departman yöneticilerinin üst yönetimden beklentilerinin daha fazla 
olduğu sonucuna varılmıştır. 
 
Elde edilen veriler ışığında konaklama işletmesinin çalışanlara mesleki ve kişisel gelişim 
anlamında katkı sağladığı belirlenmiştir. Yeniliklere açık olması ve uluslararası alanda 
faaliyet göstermesi sebebiyle çalışanların ufkunu genişlettiği ve hedeflerine ulaşma 
noktasında iyi bir basamak olarak görüldüğü belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, araştırmaya 
katılan iş görenlerin tamamının kurumsal oryantasyona tabi tutuldukları belirlenmiştir. 
Oryantasyon eğitimi iş görenlerin kurumu benimseme, performanslarını artırma ve yabancı 
bir ortama alışma evresindeki önemi yadsınamaz nitekim güçlü örgütlerde bireylerin aynı 
kültürel değerleri paylaşabilmeleri oryantasyon eğitimi ile sağlanmaktadır (Luthans, 1995). 
Kurumun körelten yönlerinin ise sunduğu olanaklar sebebiyle bağlayıcı olması ve iş 
yoğunluğu olduğu belirlenmiştir. Katılımcılardan bir tanesinin ise kurum içerisinde kendisini 
özgür bir şekilde ifade edemediği ortaya çıkmıştır. 
 
Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, katılımcıların görev yaptıkları 
kurumu olumlu olarak algıladıkları ve bu yönde davranış biçimi geliştirdikleri, kurumda 
bulunan değerlerin iş görenlerce benimsendiği ve teknik servis ve güvenlik gibi atıl durumda 
bulunabilen departmanlarda görev yapan yöneticilerin kurum içerisindeki yardımlaşma ve 
dayanışma konusunda diğer departman yöneticilerine nazaran daha olumsuz bir tutum 
geliştirdikleri anlaşılmaktadır. Zira Glover (1988), turizm sektöründe kültüre yönelik yönetim 
uzlaşmazlığının verimsizliğe neden olabileceğini belirtmiştir. Özellikle ayın ve yılın personeli 
seçimlerinde söz konusu departmanlarda görev yapan personellerin seçilmediği 
vurgulanmıştır. Bu araştırma, örgüt kültürü analiz edilen konaklama işletmesinin kendi örgüt 
kültürü hakkında bilgi edinmesine imkân verebilmektedir. Bu bağlamda söz konusu 
konaklama işletmesinin teknik ve güvenlik departmanları gibi misafirle iç içe olmayan 
departman çalışanlarına da diğer çalışanlara sunulan olanakları sunması, onlara da aynı 
oranda ilgi göstermesi ve çalışanları ortak paydada buluşturması önerilebilir. Sonuç olarak söz 
konusu konaklama işletmesinin iş görenlerin gelişimine önem veren, yaratıcılığı yüksek, 
kendini sürekli geliştiren ve  yenileyen temel değerlere sahip güçlü bir kültüre sahip olduğu 
söylenebilir. Gelecekte bu alanda yapılacak olan çalışmalarda işletmelerin örgüt kültürü 
konusunda yönetici ve iş gören algıları karşılaştırılabilir. Bu sayede alt kademede çalışan iş 
görenlerin ve üst yönetimin örgüt kültürü konusundaki görüşlerine ulaşılabilir ve benzerlik ve 
farklılıklar ortaya koyulabilir. 
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LİTVANYA KARAY TÜRKLERİNİN ETNİK TURİZM 
POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ 

Kamile JAMONTAİTE1, Orhan AKOVA2 

ÖZET 

Turizm Litvanya'nın en hızlı büyüyen sektörlerinden biridir. Litvanya kültürel 
mirasının önemli parçası olan Karay Türkleri, güçlü etnik turizm potansiyeline sahip turistik 
bir üründür. Ayrıca, Karay etnik kültürü Litvanya turizminin çeşitlendirilmesinde önemli bir 
potansiyele sahiptir. 

Bu çalışmanın amacı, Litvanya Trakai’de yaşayan Karay Türklerinin etnik turizm 
potansiyelinin incelenmesidir. Çalışmada Türk turistlerin Trakai’ye yönelimleri ve bu bölgede 
etnik turizmle ilgili yerel yönetimlerin, halkın ve yerel işletmelerin etnik turizme yönelik 
görüşleri araştırılmıştır. Bu amaçla Türkiye’den Trakai’ye tur düzenleyen seyahat 
acenteleriyle, Karay Türklerinin yaşadığı Trakai bölgesindeki yerel yönetim temsilcileriyle ve 
yerel işletme temsilcileriyle mülakatlar yapılmıştır. Literatür taraması ve mülakatlardan elde 
edilen veriler ışığında bölgedeki etnik turizm incelenmiş ve bölgede etnik turizmin gelişimine 
yönelik stratejilerin ortaya konması için SWOT analizi yapılmıştır. 

Araştırma, hem yerel Karay kültürünün etnik turizm potansiyelini ortaya koyması, hem 
de Türk turistlerin Karay bölgesine yönelik eğilimlerinin bilinmesi açısından önem 
taşımaktadır. 

Araştırma sonucunda, Litvanya'nın en popüler Türk turistik destinasyonlarından biri 
olan Trakai şehri, Karay kültürünün etnik turizm açısından büyük bir potansiyele sahip 
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, bu potansiyelin geliştirilebilmesi için bazı stratejiler 
belirlenmiştir. Bu stratejiler; bölge turizm pazarlamasında Karay etnik kültür kaynaklarının 
turistik ürün olarak kullanılması ve Türk turistlere bu ürünlerin pazarlanması, Türkiye'de 
Litvanya tanıtılırken Karay kültürünün tanıtımının da yapılması, daha çok Türk turist 
çekebilmek için vize işlemlerinin kolaylaştırılması ve tur fiyatlarının indirilmesi, Türkiye’nin 
kalabalık nüfusu ve yakın coğrafi konumu sebebiyle Litvanya'nın öncellikli turizm pazarları 
listesine eklenmesi ve Trakai'nin turizm sektöründe var olan sorunlarının çözümlenmesi  için 
turizm katılımcıları ve otoritelerinin işbirliği ile Trakai turizm politikalarının belirlenmesi ve 
turizm planlanmasının yapılmasıdır. 

Anahtar kelimeler: Etnik turizm, Litvanya turizmi, Karay Türkleri, Türk turizm potansiyeli 
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STUDY ON THE POTENTIAL OF KARAIM ETHNIC TOURISM IN 
LITHUANIA 

 
 
ABSTRACT 
 

Tourism sector is one of the fastest growing economic sectors in Lithuania. Karaim 
ethnic culture has a high potential to be developed as a tourism product and plays an 
important part in Lithuanian cultural heritage. Moreover, Karaim ethnic culture has an 
important potential for product diversification of the Lithuanian tourism sector. 

 
The purpose of this study is to examine Lithuanian Karaims living in Trakai as an 

ethnic tourism destination. In this study the tendencies and needs of Turkish tourists inTrakai, 
attitudes of local authorities, local community and local enterprises  towards ethnic tourism 
were investigated. For this purpose, interwievs were made with Turkish tour operators that 
are organizing Trakai tours, Trakai local authority representatives and local enterprises. 
Using literature research and interview data, ethnic tourism in the region was examined and 
SWOT analysis was performed to determine its development strategies. 

 
This study is of great importance for revealing the touristic potential of the local 

Karaim culture and also for understanding Turkish tourists tendencies in the  Karaim region. 
 
As a result of the study, it was determined that Trakai city as one of the most popular 

Turkish tourism destinations in Lithuania, which is famous for Karaim culture has grea 
tpotential from the ethnic tourism perspective. Furthermore, some strategies were determined 
in order to develope this potential. These strategies are; using Karaim ethnic cultural 
resources as a tourism product in the regional tourism marketing and marketing these 
products toTurkish tourists, promoting Karaim culture during the Lithuanian promotion in 
Turkey, easing visa procedures and lower tour prices in order to attract more Turkish tourists 
to Lithuania, because of its high population and close location including Turkey in 
Lithuania's priority target tourism markets list, in order to solve some problems in the Trakai 
tourism sector determining Trakai tourism politics and tourism planning using collaboration 
between tourism participants and local authorities is needed. 

 
Keywords: Ethnic Tourism, Lithuanian Tourism, Karaims, Turkish Tourism Potential 
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1. GİRİŞ 
 
 

Turizm, destinasyonlar arasında artan çeşitlilik ve rekabet ile beraber uluslararası 
ticaretin önemli oyuncularından biri haline gelmiş ve aynı zamanda gelişmekte olan birçok 
ülke için ana gelir kaynaklarından biri olmuştur. 

 
2014 Yılında dünya çapında turizm hareketine katılan kişi sayısı yaklaşık olarak 1133 

milyona ulaşmış olup, uluslararası turizm gelirlerinin miktarı 1 trilyon 245 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. Kıtalara göre incelendiğinde, en fazla turist varışı ve turizm 
geliri Avrupa kıtasında sağlanmıştır. 2014 Yılında Avrupa kıtasını 582 milyon turist (toplam 
turist sayısının % 51,4'ü) ziyaret etmiş, kıtanın elde ettiği gelir 509 milyar ABD Dolarına 
(toplam turizm gelirlerinin % 41'si) ulaşmıştır (UNWTO, Tourism Highlights, 2015). 

 
Turistik ürün çeşitlendirilmesi konusunda etnik kültür önemli bir rol oynamaktadır. 

Etnik kültür, turistik çekicilik olarak, dünyada etnik toplulukların ve turizm gelirlerinin 
arttırılma stratejisi gereği giderek daha fazla teşvik edilmektedir. Çoğu ülke kendi kültür 
çeşitliliğini bir avantaj olarak görmekte ve yerel ekonomiyi canlandırma amacı doğrultusunda 
kullanmaktadır. Etnik kültürü öne çıkaran turizm türüne, etnik turizm denilmektedir. Bunun 
yanı sıra, etnik turizm kültürel turizmin bir parçası olarak bilinmektedir. Uluslararası 
literatürde etnik turizm konusunda ortak bir tanım bulunmamaktadır. Etnik turizm, bir 
bölgede ortak bir tarihi, kültürü, dini, dili ve yaşam tarzını paylaşan farklı sosyo-kültürel insan 
grubunu tanıma amaçlı seyahatlerden oluşmaktadır. Ayrıca etnik turizme yönelik seyahatlerde 
insan eseri yapılar, performanslar ve etnik gruplarla ilgili ürünlerin deneyimi ve tüketimi gezi 
veya aktivitelerde önemli bir yer tutmaktadır. 

 
2013 yılında Litvanya’yı 2,2 milyon yabancı turist ziyaret etmiştir. 2014 ilk yarısında 

geçen yılın aynı dönemine göre, Litvanya'ya gelen yabancı turist sayısı %12,2'lik artış 
göstermiştir. Gelen turistlerin çoğu başkent Vilnius'u ziyaret etmiştir. Bunlardan da %80'i 
diğer bir ifadeyle yaklaşık1.6 milyon turist Trakai'yi ziyaret etmiştir. Trakai'yi ziyaret eden 
Turistlerin büyük kısmı bir süre için konaklama yapmadan müzeleri ve sergileri ziyaret 
etmeye, kültür mirası yemekleri tatmaya, tekne ve yat ile gezmeye ve hediyelik eşya almaya 
gelmektedir. Bu nedenle turist sayıları ve ziyaret sürelerini arttırabilmek için alternatif turizm 
ürünlerinin sunulması ve yeni pazarlara yönelik ürün geliştirmek bölgede turizmin 
geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. 

 
Çalışmanın temel amacı Litvanya'nın Trakai şehrinde yaşayan Karay Türklerinin etnik 

turizm potansiyelinin incelenmesidir. Alt amaçlar arasında da, Karay kültürünü yansıtan 
potansiyel turistik ürünlerin sunulması yer almaktadır. Ayrıca Litvanya'nın sahip olduğu etnik 
zenginliklerin, turizm gelirlerini artırmak için bir seçenek olarak sunulması amaçlanmıştır. 
Bununla beraber Litvanya turizm yetkililerinin, Türk turistlere Karay etnik turizminin 
öncelikli pazarı olarak sunulması amaçlanmıştır. Son olarak Türk turistlere, alışılagelmiş 
destinasyonlar dışında yeni bir seçenek sunulması amaçlar arasında yer almaktadır. Etnik 
turizm potansiyeline sahip Litvanya'da etnik turizmin gelişimini ortaya koyacak çalışmalar 
son derece azdır. Litvanya'nın Türkiye’de ve dünyada az bilinen Karay Türkleri, korunmuş 
etnik kültürleri ile etnik turizm açısından önemli bir değere sahiptir. Karay Türklerinin turizm 
potansiyelini araştıran bir bilimsel çalışma bulunmaması, bu çalışmanın Karay Türklerinin 
Türkiye'de tanınmasına önemli katkı sağlayabilecektir.  Ayrıca, turistik ürün olarak Karay 
etnik turizmi kullanılarak, Litvanya'ya Türk turist çekme stratejisi oluşturulması 
amaçlanmıştır. 
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2. TEORİK ÇERÇEVE 

 
 

2.1  Turizm ve Etnisite 
 

 Günümüzde, etnik çeşitlilik küresel kültürün ve turizmin önemli bir parçasını 
oluşturmakta ve turizm sektöründe gelir ve döviz elde etmek için yaygın biçimde 
kullanılmaktadır. Dünya çapında etnisitenin turizmle iç içe girmesi ile etnisiteyi temsil etmek, 
tüketmek ve etnisite deneyimi moda haline gelmiştir. 
 
 Etnik turizm kavramı turist tarafından tüketilen, etnik lokantalar, mahalle pazar 
yerleri, etnik müze, konu parkı ve turistik köyler gibi yerel kültürle desteklenen birçok  turizm 
ürününü içinde barındırmaktadır (Yang Li, Geoffrey Wall, 2009, s. 559). Etnisite, turistik 
çekicilik olarak, etnik toplulukların gelir ve döviz elde etme stratejisi haline gelmiş ve giderek 
yerel ve merkezi hükümetler tarafından daha fazla teşvik edilmeye başlamıştır. Çoğu ülke 
kendi kültür çeşitliliğini, yerel ekonomilerini canlandırmak amacı ile etnisiteyi 
kullanmaktadır. Aynı zamanda, etnik turizm etnik grupların kimliğini güçlendiren etkili bir 
güç haline gelmiştir. Etnik turizm vasıtasıyla etnik gruplar zengin kültürlerini ve miraslarını, 
geleneklerini, dillerini ve kültürel varlıklarını tanıtma fırsatı bulabilmektedir. Turizmle 
birlikte etnisitenin metalaşması ve pazarlanması etnik toplulukların korunması, etnik 
kimliklerin yeniden kurulması, etnik değerlerin değişmesi gibi çeşitli konuları gündeme 
getirmiştir. Ekonomik ve sosyal hedefler arasında dengenin nasıl tutturulabileceği, ekonomik 
ve  sosyal getiriler elde edilirken geleneksel kültürlerin nasıl korunabileceği, turizm   
endüstrisi ve etnik topluluklar arasındaki karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin nasıl 
kurulabileceği gibi konular etnik turizm destinasyonunda turizm planlaması ve gelişimi içinde 
ele alınmaya başlamıştır(Yang, 2007, p. 7). 
 

Leong(1997, s. 72),turizmle ilgili ticari ve kültürel entegrasyon süreci, yerel kimlik 
duygusunun bozulması veya yerel kültürün basit ve otantik olmayan bir şekilde 
gösterilmesinden dolayı, etnisiteyi yerel kimliğin oluşmasında önemli bir faktör olarak 
görmektedir. Çoğu Asya ülkelerinde turizm, siyasi, ekonomik ve kültürel süreçlerin güçlü  bir 
destekçisi olarak görülmekte ve turizmin yerel kimlik ve vatandaşlık duygusuna yeni anlamlar 
kattığı düşünülmektedir. Uluslararası pazara turizm aracılığıyla yansıtılan kültürel kimlik, 
ulus kurma süreci ile de ilişkilidir. Etnik turizmin bazı bileşenleri, bir ulusun ortak değerlerine 
benzemektedir. Bunlar, ortak yurt, ortak tarih ve kültürel mirastan  oluşmaktadır. Bunun 
dışında etnik turizm, ulusal varlığın farkındalığını geliştirerek, bazı yerel ve spesifik gruplara 
ayrıcalıklar kazandırabilmektedir. 

 
Volkman (1982, 1984, 1990), ve Picard’a (1990) göre kültür özellikle bir eğlence 

olarak pazarlandığında, turizmin yerel kimlik ve kendini tanımlama kavramları üzerinde 
dönüştürücü etkiler yaratmaktadır. Linnekin’e göre, nesnelleştirilmiş ve metalaştırılmış 
kimliğin tüketimi, kavramsal olarak pazarda satılan ve alınan ürünlere dönüştürülmüş kültür 
ve etnisite, ekonomi kapsamında ortaya çıkmakta ve gelişmektedir. Devlet tarafından 
desteklenen kültür ve etnik turizm, kusursuz olarak böyle bir maddeleştirmeyi 
gerçekleştirmektedir (Linnekin, 1997, p. 220). 

 
Fırat(1995)'ın araştırmasına göre, her türlü ulusal ve bölgesel etnik kültür turizm öğesi 

olarak pazarlanabildiği taktirde;korunmuş, tecrübe edilmiş ve küreselleşmiş hale 
gelebilir.Ürünleri, tecrübeleri, yaşantıları ve pazarlanabilen yönleri bakımından sunulmayan 
ve sunulamayan kültürler kendilerini üyeleri tarafından terk edilmiş hissederler.Özellikle, 
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geleneksel kültürler, kendi yaşamlarını devam ettirebilmek için turistik öğelerinden olan, 
gösterileri, müzikleri, dansları, kostümleri ve süs öğelerini genç üyelerinin sunmalarını, bu 
genç üyeleri kültürlerine bağlı tutmanın bir yolu olarak görmektedirler. Bu, ayrıca gençlere 
gelir elde etme ve bununla birlikte küresel pazara katılma imkânı sağlamaktadır. Bazı 
niteliklerini ticari bir öğeye veya ürüne çevirmeyi başaramayan kültürler, birer müze ürününe 
dönüşerek kaybolmaktadırlar(Picard, Wood, 1997, s. 8). 

 
 Turizmin etnik kimliğe etkileri konusunda da iki farklı görüş elde edilmiştir. Turizmin 
ve etnik kimliğin olumlu etkileşimini savunanlar ve turizmin etnik kimliği üzerinde olumsuz 
bir etki yaratığını düşünen araştırmacılar bulunmaktadır. Olumlu bakış açısını temsil  eden 
görüşler, turizmin kültürler arasındaki karşılıklı anlayışın ve hoşgörünün gelişmesine, kültürel 
mirasın değerinin farkına varılarak korunmasına, toplumsal refah teşvik edilmesine fayda 
sağladığını savunmaktadır. Diğer yandan, turistler gittikleri ülkelerde etnik olarak saf, 
geleneksel kültürünün korunduğu el değmemiş bölgeleri ararken, bu toplumların sosyal 
yapılarını ve kültürel kimliklerini çoğu kez olumsuz yönde etkilediklerini belirtilmektedir. 
Olumsuz etki konusunda, kültürün metalaşması en çok vurgulanan noktalar arasındadır. 
Bununla beraber araştırmada turizmin ve etnik kimliğinin ilişkisi olumlu yönden sunulmuştur. 
 
 
2.2. Etnik Turizm 
 

Etnik turizm kavramını ilk olarak Smith (1978, s. 2) kullanmıştır. Ona göre etnik 
turizm, ilginç, yerli ve egzotik insanların geleneklerinin halka pazarlanmasıdır. Smith 
(1978)bu tanımı yaparken Eskimolar, Panama San Blas Kızılderilileri, Endonezya’daki 
Toraya halkı üzerinde yapılmış çalışmalardan etkilenmiştir. Etnik turizm, yerel ev ve köyleri 
ziyaret etme, dansları ve törenleri seyretme, sanat tarihi açısından değerli olan ilkel eşya ve 
antika alış verişinden oluşmaktadır. Etnik turizme katılan turistler genellikle, popüler 
yerlerden uzak duran, meraklı ve elit kısmın onayı ile motive olmuş sınırlı sayıdaki 
ziyaretçilerden oluşmaktadır. 

 
Turizm literatüründe etnik turizm ile kültür turizmi birlikte anılmaktadır ve bu iki 

kavram birbiriyle ilişkilidir. Kültür turizmi, keşfedilmeye değer yerel farklılıklar, eski tarz 
evler, evde dokunmuş kumaşlar, at veya öküz arabaları ve pulluklar, el zanaatlarından oluşan 
ve kaybolan yaşam tarzı kalıntılarının ziyaret edilmesini içermektedir. Destinasyon 
faaliyetleri kırsal konukevlerinde yemek yeme, folklor gösterileri, kostümlü şarap festivalleri 
veya Vahşi Batı'yı anımsatan rodeo performanslarından oluşmaktadır(Smith, 1978, s. 
3).Wood (1984)’a göre ise kültür turizmi dolaylı bir şekilde kültüre maruz kalınmasını 
içerirken, etnik turizm, turiste daha özel ve otantik deneyim sağlayan, başka kültüre dokunan 
ilk elden deneyim sunmaktadır. Weiler ve Hall (1992)’a göre, turistler çevresel ve deneyimsel 
kalitenin peşinde olma isteğine, otantikliğe, kültürel ve/veya fiziksel çevreye katılmaya ortak 
olma arzusunu paylaşmaktadır. MacCannell (1992)’e göre, Batı’nın beyaz kültürünün küresel 
olarak yayılması ve kitle turizm kurumları belirgin etnik türler üretmiştir. Bu etnik türlerin 
asıl çekici görünen yanı ise egzotik kültürlerdir. Genellikle, beyaz olmayan etnik grupların 
sosyal ve kültürel hayatına duyulan merak etnik turizme olan ilgiyi arttırmaktadır(Li, 2000, s. 
116). 

 
McIntosh ve Goeldner(1990), Smith (1978)’in bakış açısını yeniden ele almış ve 

şekillendirmiştir. McIntosh ve Goeldner(1990)’a göre etnik turizm, egzotik insanların yaşam 
tarzlarını ve kültürel ifadelerini görme amaçlı seyahatlerdir. Bu turizm türüne örnek olarak, 
Panama’daki San Blas Hintlileri araştırmak ile Hindistan’daki izole edilmiş Assam tepe 
kabilelerini gözlemlemek gösterilebilir. Etnik turizmde tipik destinasyon faaliyetleri yerel ev 
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ziyaretleri, danslara ve törenlere ve dini ritüellere katılmayı içermektedir (Yang, 2007, s. 6). 
 
Harron ve Weiler(1992), etnik turizmi,orijinali aramak ve otantik ve farklı etnik ve/ 

veya kültürel geçmişi olan insanlarla çok yakın temas kurmayı amaçlayan  seyahatler olarak 
tanımaktadır. Harron ve Weiler(1992), yerel evleri ve köyleri ziyaret ederek, ulusal 
görenekleri, törenleri, ritüelleri, dansları ve diğer geleneksel faaliyetleri gözleyerek ve/veya 
katılarak, ev sahibi kültürü ve çevresi ile doğrudan deneyimi vurgulamaktadır.Tanımların 
ikisinde de, etnik turizmde kültürel/etnik egzotizm olarak kültürel farklılık vurgulanmıştır. 
Egzotizm kavramı ile çoğu zaman, uzak ve izole olmuş alanlarda yaşayan, ana toplumlarda 
egzotik bir şekilde davranan, premodern, teknolojide deneyimsiz, kırsal toplumlar 
kastedilmektedir(Yang L. , 2007, s. 7-8). 

 
Aborjin turizmi(Mercer, 1995) ve yerel turizm (Getz, Jamieson, 1997)kavramları 

literatürde bazen birbirleri yerine kullanılmaktadır. Butler ve Hinch’e(1996)göre yerel turizm, 
yerel insanların kontrolü altında ve/veya kendi kültürünü temel alan bir çekicilik unsuru 
olarak sunulan turistik faaliyetlerdir. Yerel insanlar,destinasyonda yaşayan yöreye özgü veya 
yerli insanlardan oluşmaktadır. Aborjin veya yerel turizm spesifik olarak yerel insanları 
içermektedir. Etnik turizmde ise şart olmamakla birlikte yerel halk olabilmekte ancak etnik 
turizmi etnik gruplar oluşturmaktadır(Yang, 2007, s. 10). 

 
Antropolog Linnekin ve Poyer (1990) de, etnik turizmin ilk tanımı yapan A. 

Smith’e(1978) dayanarak etnik turizmi tanımlamaktadır. Linnekin ve Poyer (1990)’ a göre 
etnik turizm, farklı kültürel deneyimlerin ve insan eliyle yapılmış şeyleri toplama tutkusuyla, 
etnisitenin Batılı paradigmasına dayanarak, kültürel grubu, doğal olarak sınırlanmış, biyolojik 
olarak kendi kendine varlığını sürdüren bir varlık olan toplulukları ziyaret etmektir. Bu 
görünümde, etnik gruplar zaman içinde ayrı sınırları sürdürmekte ve ‘gelenek’ isimli kalıcı 
kültürel temelini veya niteliğini miras almaktadırlar. Etnik turizmin temelini oluşturan model, 
başka bir deyişle, insanı hayvanat bahçesine benzetebilmektedir(Linnekin, 1997, s. 217). 

 
Bazı araştırmacılara göre, etnik turizm, başka bölgelerde bulunan arkadaş ve 

akrabaların ziyaret edilmesi ve bireyin kendi etnik yapısını araştırmaya 
yönelik seyahatleridir(King,  1994),  (Pitchford,  1995). King’e  göre (1994), birinci 
motivasyon  olan etnik bağla ilgili seyahatler, etnik turizm sayılmaktadır. Buna Eski 
Dünyadaki (İskoç veya İrlanda gibi) kendi atalarını görmeye giden Yeni Dünya gezginleri 
(tipik olarak Kuzey Amerikalılar) örnek olarak verilebilir. Pitchford(1995), tanım içine 
İngiltere'deki Galler gibi, ana etnik grupları da eklemeyi önermektedir. Onların kimlik ve 
bağımsızlık arzuları, turizmde kendi kültürlerini temsil etmelerine bağlıdır. Etnik bağ amaçlı 
seyahatler yakın tarihi göç üzerine yazılmış Kuzey Amerika ve Avustralya gibi ülkelerde 
yaygındır. Afrika, Avrupa ve Asya gibi,dünyanın diğer yerlerinde de bu önemli bir amaç 
olarak görülmektedir(Yang L. , 2007, s. 2). 

 
Yukarıda verilen etnik turizm kavramı ile ilgili tartışmaların ışığında, etnik turizm; 

egzotik kültürel deneyim yaşamak ve özel etnik gruplarla etkileşim kurmak için yapılan 
seyahatler olarak adlandırılabilir. Turistik seyahatler süresince, insan eseri, performans ve 
etnik gruplar ile ilgili ürünleri deneyimlemek ve tüketmek seyahat motivasyonunda veya 
faaliyetlerde önemli yer tutar. Burada etnik grup olarak, ortak tarihi, kültürü, dini, dili ve 
yaşam tarzını paylaşan farklı sosyo-kültürel insanlar grubundan bahsedilmektedir (Yang, 
2007, s. 10). 

 
Etnik turizm ile ilgili yapılan literatür taramasında, konuyla ilgili Türkiye’de yeterli 

araştırma yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bu çalışmada etnik turizm konusunda 
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yapılan bütün araştırmalar yabancı literatürden alınmıştır. Çoğu etnik turizm konulu  yabancı 
araştırmalar konu olarak etnik turizm açısından gelişmekte olan ülkeleri araştırmaktadır. En 
çok araştırmaya, Asya ülkeleri Çin ve Japonya, Latin Amerika ülkeleri ve Kanada üzerinde 
rastlanmıştır. 
 
 

 
3. LİTVANYA ÜLKE PROFİLİ VE TURİZM 

 
 
3.1  Litvanya'nın Demografik Yapısı 

 
Litvanya İstatistik Departmanı tarafından 2011 yılında gerçekleştirilmiş genel nüfus 

sayımı verilerine göre, Litvanya’da 154 çeşit farklı milliyette insan yaşamaktadır. Ülkenin 
bugünkü nüfusu 2.980.000 kadar’dır. Bu nüfusun %84,2’si etnik olarak Litvan’dır. Ülkede 
oldukça büyük azınlıklar vardır: %6,6 Leh, %5,8 Rus, %1,2 Beyaz Rus, %0,5 Ukraynalı ve 
%0,6 diğer (Lietuvos Statistikos Departamentas, 2013). Ülkenin en büyük azınlığı Lehler 
oluşturur ve ülkenin güneyinde yoğundurlar (Vilnius bölgesinde). Ruslar, en büyük ikinci 
azınlıktır, ülkenin iki büyük kentinde yoğunlaşmışlardır ( Vilnius ve Klaipeda’da). 
  
 Litvanya’da yaşayan Türk kökenli azınlıkların sayıları az olmakla beraber Karay 
Türkleri (241 kişi) ve Tatarlardır (2793 kişi). Tatarların önemli bir kısmı başkent Vilnius’a 40 
km uzaktaki "Kırk Tatar" köyünde (KeturiasdesimtTotoriuKaimas) yaşamaktadır. Karaylar 
ise, ülkenin eski başkenti Trakai ve çevresinde yerleşmiştir (Lietuvos Statistikos 
Departamentas, 2013). 
 
 
3.2  Dil 
 

Litvanya’nın resmi dili Litvanca’dır. Günümüzde dünyada yaklaşık 4 milyon insan 
Litvanca’yı ana dili olarak konuşmaktadır. Litvanca – en eski yaşayan tek Hint-Avrupa 
dillerine özgü ve Sanskritçe, Latince ve Eski Yunanca’ya benzeyen bir dildir. Litvanca Baltık 
dilleri grubuna aittir. Litvanya, Letonya ve Estonya üç Baltık devleti olarak adlandırmasına 
rağmen, Baltık dillerini sadece Litvanlar ve Letonlar konuşmaktadır. Alfabesi 32 harften 
oluşmaktadır. Tarih boyunca Litvanca çeşitli işgallerden dolayı zor dönemler yaşamıştır. 
Lehistan – Litvanya Birliği’nin zamanında Lehçe’nin büyük etkisi atlında kalmış, Rusya 
İmparatorluğu’nun işgali zamanında Latin harfli Litvanca 40 sene tamamen yasaklanmıştır. 
Litvanca, buna rağmen yok olmamış ve günümüzde Hint-Avrupa dillerinin araştırmacılarına 
sağlam bir temel oluşturmaktadır (Oficialus Lietuvos Interneto Vartai, 2015). 

 
 

3.3 Din 
 

2011 verilere göre, Litvanya’nın % 77,23 Roma Katolik Kilisesi’ne bağlıdır. 
Ortodokslar ise, ikinci büyük dini topluluğudur (%4,11) ve Rus azınlığı arasında yaygındır. 
En küçük dini topluluğu Karaylardan oluşmaktadır (%0,01) (Lietuvos Statistikos 
Departamentas, 2013), Evangelist Luteryen, Evangelist Protestan, Eski Baltık Dinleri, 
Yahudilik, Budist, Sünni İslam ve diğer dini toplulukları var olmaktadır. 
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3.4 Litvanya’da Turizm 
 

1992-2004 döneminde Litvanya turizminde önemli bir dönüşüm yaşanmıştır: 
Sovyetlerden kalma devlet turizm sistemi, devlet kurumlarının, devlete ait olmayan 
organizasyonların ve özel şirketlerin faaliyetlerini birleştiren AB ülkelerine uygun bir 
sistemine dönüştü. Yeni kurulmuş özel sektör, en çok gelir getiren ve en az maliyet gerektiren 
faaliyetlerde bulunurken, dönem sonunda gereksinimler arttıkça da turizm  hizmet kalitesine 
daha çok önem verilmeye başlandı (Mekionis, 2008, s. 25). 

 
1 Mart 2004 tarihinde Litvanya Avrupa Birliği'nin üyesi oldu. 2004 yılından itibaren 

Litvanya’da daha çok Batı ülkelerine yönelik turizm stratejileri kurulmuş ve daha çok turizme 
bilişim teknolojileri ürünleri girmeye başlamıştır. 

 
Turizmde asıl değişim Litvanya’nın 2007 yılında Schengen anlaşmasına dahil 

olmasından sonra ortaya çıkmıştır. Bu anlaşmaya göre sınır (kara ve deniz) kontrolüne gerek 
kalmadı ve Schengen’e dâhil olan ülkeler ile politika uyumu sağlamıştır. Ancak Litvanya 
Schengen bölgesine katıldıktan sonra Doğu’daki ülkenin sınırları daha sıkı kontrole geçmiş ve 
vizeler için uygulanan ücretler yükselmiştir. Belirtmek gerekir ki, vize işlemleri süreci bütün 
Schengen bölgesinde olan ülkelerde aynı olmakta, bu yüzden Litvanya istediği şekilde 
kurallarda değişiklik yapacak gücüne sahip değildir(Milasiene, Zaliapugiene, 2008, s. 66). 

 
Litvanya’nın öncelikli turizm pazarı Avrupa ülkelerinden oluşmaktadır. 2014-2020  

yılı için belirlenen hedef pazarlar komşu ve yakın ülkeler olan: Polonya, Beyaz Rusya, Rusya, 
Letonya, İskandinav ülkeleri, Almanya ve İngiltere’dir. Turizm talebindeki büyüme 
eğilimlerine göre, Litvanya’ya turist getiren ülkeler arasında ABD, Japonya, Çin Halk 
Cumhuriyeti, Hindistan ve Brezilya gelecek vaat eden ülkeler arasında yer almaktadır. 
Litvanya’ya gelen turistlerin geleneklerine ve bazı turistik ürünlerin potansiyeline 
bakıldığında, Litvanya’ya turist getirecek olan İsrail ve Kazakistan da gelecek için önemli 
pazarlar olarak değerlendirilmektedir (Valstybinis Turizmo Departamentas, 2014). 

 
2014 I. çeyreğinde Litvanya’ya gelen yabancı turist sonuçları daha iyi çıkmış, 

Litvanya’ya en çok turist gönderen 20 ülkenin en 18’inden gelen turist sayısı artmıştır. 
Litvanya konaklama sektöründe konaklayan turist sayılarında sadece İngiltere (- %1,5) ve 
Polonya (- %11) açısından düşüş görülmektedir (Valstybinis Turizmo Departamentas, 2014). 

 
2014-2020 Litvanya Turizm Kalkınma Programı’nın hedefleri doğrultusunda; 

öncelikli olarak geliştirilmesi gereken turizm türleri arasında kültür turizmi, iş turizmi, sağlık 
turizmi ve yeşil (eko) turizm yer almaktadır (Lietuvos Turizmo Pletros 2014-2020 Metu 
Programa, 2014). 

 
Litvanya’da kültür turizmi, kültür mirası eserlerinden olan kale, kilise, manastır, eski 

şehir, müze, sanat galerileri ve diğer miras yapıları ziyaretlerinden veya kültür eserleri ve 
kültür etkinlikleri, milli gelenekleri, zanaatları ile tanışmaya hedefli şehir ziyaretlerinden 
oluşmaktadır. 
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4. LİTVANYA ETNİK TURİZMİN POTANSİYELİ

Litvanya Batı Avrupa’dan farklı olarak, sanayi ve kentleşmeden fazla etkilenmemiş, 
geleneksel yaşam tarzlarını ve geleneklerini koruyan bir ülkedir. Bundan dolayı ülkenin 
özgün doğal çevresi ve kültürü, etnoloji, el sanatları ve geleneksel yaşam tarzları ile ilgilenen 
turist grupları Litvanya’yı çekici bulmaktadırlar. 

Farklı bölgelere özgü peyzaj, yerleşim alanları ve kültürel değerleri taşıyan Litvanya 
Devleti koruma altındaki alanlara, Milli Parklar denilmektedir. Litvanya, Milli Parklarda 
ziyaretçilere doğa ve kültürel değerler ile tanışma fırsatı sunmaktadır. İnsan faaliyetlerinin 
kısıtlı olduğu bölgelerde, doğa korumasına önem verilmektedir. Litvanya’da beş adet Milli 
Park bulunmaktadır: Aukštaitijos, Žemaitijos, Tarihi Trakai, Dzūkijos ve Kuršių Nerijos. 

Tarihi Trakai Milli Parkında yer alan Trakai şehri, göller arasındaki kaleleri, 
geleneksel tarım sürdüren eski köyleri ve orijinal kalmış doğa bölgeleri ileTrakai kültürel 
peyzajını korumakta ve Litvanya etnik azınlık grubu Karay Türklerine ev sahipliği 
yapmaktadır. 

4.1  Trakai Şehri Tarihi 

Taş devrinden beri insanlar Trakai şehrinde tarımcılık ve hayvancılık yapmakta ve 
yabani hayvanlardan ve düşmanlardan korunmaktadır. İlkel toplum zamanlarından kalma 
Trakai topraklarında mitolojik ve pagan kültür unsurlarını taşıyan höyükler, mezarlıklar,  ilkel 
kamplar, antik köylerin izleri ve sur duvarları bulunmaktadır. OrtaÇağ döneminde Trakai 
Litvanya Grandüklerinin taht yeri olarak kullanılmıştır. 

Haçlıların saldırıları arttıkça Trakai Yarımada Kalesi ve Ada Kalesi inşa edilmiştir. 
Litvanya devletini koruyacak, Doğu ve Batı fatihlerinden koruma amaçlı Trakai çevresinde ve 
merkezinde iç ve dış savunma sistemleri kurulmuştur. Dış savunma sistemi çevredeki 
höyükler ve Tatar yerleşim yerlerinden oluşmaktadır. İç savunmada ise Ada ve Yarımada 
kaleleri, savunmaya hazırlıklı kiliseler, Tatar ve Karay Türklerinin yaşadıkları Trakai 
yerleşim yerleri kullanılmaktadır. 

4.2  Litvanya’da Karay Türklerinin Tarihi 

Karay Türklerinin Litvanya’daki tarihi 1397-1398 yılında başlamaktadır. Altın Ordu 
bozkırlarına düzenlenen sefer sırasında Litvanya Grandükü Vytautas Kırım’dan birkaç yüz 
Karay ailesi getirip onları Litvanya Grandüklüğü topraklarına yerleştirmiştir. Grandük 
Vytautas Karayları, sadık koruyucusu ve cesur askerleri olarak görmekteydi.Litvanya 
Grandükü ve Karaylar arasındaki ilişkiler her zaman iyi olmuştur. Bugünlere kadar Karaylar 
tarafından Vytautas’a duyulan saygı, başka bir deyişle kültü (hikâyeler, efsaneler, şiirler)  ve 
Vytautas’ın onları en sevdiği yerleşim yerlerinden birinde – Ada Kalesine köprü ile 
ulaşılan tek sokağa, Trakai’ye yerleştirmesi bunu kanıtlamaktadır. Böylece Vytautas 
kendisine koruma sağlamıştır. 1930 yılında Litvanya Grandükü Vytautas’ın (Karaylar 
tarafından Vatat Bijus ‘düşmanları yenen kral’ olarak adlandıran) 500’üncü ölüm yıldönümü 
Vilnius Kenesası’nda ibadet töreni düzenlenmiştir (Kobeckaite, 1997, s. 42). 
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Hukuki durumlarına göre Karaylar hem yerel halktan hem Litvanya’da yaşayan diğer 
etnik gruplarından farklıdır.Tatarlar ve Yahudiler gibi Hıristiyan olmamalarına rağmen 
Karayların şehir yöneticisi tarafından yönetilen idari ve hukuki özerkliği vardır. 

Litvanya’da yaşayan Karaylar askeri ve sivil olmak üzere iki zümreden 
oluşmaktaydı.Trakai’de asker olarak görev yapan Karaylar şehir güvenliğinde ve kalelerin 
korunmasında görevlendirilmişti. Sonraki dönemlerde Trakai kalelerinin askeri önemi sona 
erince, bu göreve artık gerek kalmamıştır. Karaylar hakkındaki döküman kalıntılarında 
kendileri tarafından Grandükün albayları olarak adlandıran Karaylar, hükümdarın yanında 
ayrı bir Karay biriminin olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca askerlik yapan Karaylar askeri 
zümreye ait haklarını kullanmışlardır (Kobeckaite, 1997, s. 48). 

İki Türk milleti, Tatar ve Karaylar Litvanya’da 600 yıldan uzun bir süredir 
yaşamaktadırlar. Dil ve köken açısından en eski Türk kabilelerinden olan Kıpçaklardan 
gelmektedirler. Kıpçak ismi ilk kez M.Ö. I. bin yılında Orta Asya Kroniklerinde geçmektedir. 

Kıpçaklar en büyük Türk etnik ve dilsel topluluklardan birini oluşturmaktadırlar. XX 
yy. ortasında dünyada 35 Türk boyu(yaklaşık 70 milyon insan) bulunmaktaydı. Bu boylardan 
10 tanesi (yaklaşık 15 milyon insan) Kıpçak grubundan gelmekte,  11’i  (37 milyon insan) 
Oğuz grubundan gelmekteydi. En çok Kıpçak Orta Asya’da, Çin’de, Kafkas’ta, 
Moğolistan’da, Türkiye’de yaşamaktadır (Kobeckaite, 1997, s. 12). 

Eski Ahit, Karayların dininin temelidir ve “On Emir” onun en önemli parçasıdır. 
Kendine has olan dogmaları, dini gelenekleri, dini hiyerarşisi olan Karaizm, VIII yy. Abbasi 
halifesi Mansur zamanında Irak’ta doğmuştur. Karay dini Tevrat’ın yazılı yorumları ile 
bozulmaya karşı bir protesto olarak ortaya çıkmıştır. Anan ben David Karaizm'in kurucusu 
olarak bilinmektedir. 

Karay kelimesi Yahudi literatüründeki ananeyi, yani sözlü geleneği kabul etmeyen, 
sadece Tevrat’ı kabul eden Musevilik mezhebi mensuplarına verilen isimdir. Günümüz Karay 
Türklerinin bazıları, kendilerine Yahudi dedirtmedikleri gibi, Museviliğin bir mezhebi 
tanımlamasını da kabul etmemektedirler (Gülsevin, 2013, s. 208). 

Karaylar ibadethane olarak "kenesa"da dua etmektedirler. Kenesa Arap  dilinde kilise 
anlamını taşımaktadır. En eski Litvanya kenesası XV yy. Trakai’da inşa edilmiş ve bugünkü 
Karay sokağında bulunmaktadır. Litvanya’da Trakai’da ve Vilnius’ta iki  tane Karay kenesası 
bulunmaktadır. Eskiden kenesalar başka Litvanya şehirlerinde - Birzai’da, Naujamiestis’te ve 
Panevezys’tede vardı. Karay dini kültürü Sovyet döneminde bile Litvanya’da devam 
ettirilmiştir.Avrupa’nın kapanmayan tek kenesası Trakai kenesasıdır(Kobeckaite, 1997, s. 22). 

Etnik, coğrafi veya dil özelliği farklılıklarına göre yapılmış olan Türk lehçeleri 
tasniflerinde Karayca; etnik bakımından ‘Kıpçak; Kıpçak-Polovets’, coğrafi konum olarak 
‘Batı; Kuzeybatı; Karadeniz-Hazar çevresi’, dil özellikleri bakımından da ‘tav; tavlı; kalgan’ 
grupları içinde gösterilmiştir (Eren, 1983). 
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Türkologlar tarafından Kıpçakçanın bir kolu olarak gösterilen Karayca, aslen Kırım 
bölgesinde şekillenmiş olmakla birlikte, farklı 3 bölgede nispeten farklılaşmış 3 ağza 
ayrılmıştır. Bunlar (Gülsevin, 2013, s. 209): 

1. Troki (Trakai) ağzı
2. Haliç-Lutsk ağzı
3. Kırım ağzı

 Karaylar çevrelerinde pek bulunmayan, makbul karşılanmayan bir mezhebe bağlı 
oldukları için; pek çok kez başka toplumların yadırgamaları, hatta düşmanlıkları ile karşı 
karşıya kalmışlardır. Bu durum onların ya topraklarını tamamen terk etmelerine ya da daha 
izole bir hayat sürmelerine sebep olmuştur. Bu izolasyon, dillerinin başka Türk lehçelerinden 
etkilenmesini de nispeten engellemiştir. Her ne kadar Kırım’da kalanların dili Kırım 
Tatarcası'nın içinde eridiyse de, Litvanya ve Polonya’ya gidenlerin dilinde eski özellikler 
uzun süre muhafaza edilmiştir (Gülsevin, 2013, s. 213). 

Litvanya Karaylarının sosyal, kültürel, etnik, dini ilişkileri araştırmak amacıyla 1997 
yılında Litvanya İstatistik Departmanı "Litvanya’daki Karaylar" isimli bir  araştırma 
yapmıştır. Bütün yetişkin Karayları ve karma ailelerin (eşlerden biri Karay ise) üyelerine 
anket araştırması yapılmıştır. Araştırma zamanında 1997 yılın başında Litvanya’da 257 Karay 
yaşamakta, onların 32 tanesi 16 yaşına gelmemiş çocuklardan oluşmaktaydı.En güncel olan 
2011 yılındaki nüfus sayımı verilerine göre Litvanya'da 241 Karay yaşamıştır. (Lietuvos 
Statistikos Departamentas, 2012). 

4.3   Litvanya Karay Türklerin Kültürel Mirası 

 Ünlü Türkolog Karay hahambaşı Seraya Şapşal (1873-1961)'un özel koleksiyonundan 
alınan parçalar ile 1967 yılında Trakai’da Karay etnografya müzesi kurulmuştur.1951 yılında 
Şapşal’ın koleksiyonu Trakai Milli Tarihi Müzesi’ne verilmiştir. Samuray zırhları, suaygırı 
deri kalkanı, mercanlar ile süslü hançer, eyerler, tepsiler, tarihi ve etnografya koleksiyondan 
çeşitli Karay yaşam tarzı ve el işi örnekleri koleksiyonda yer almaktadırlar. 

 Trakai Karayları ibadethanesi – kenesaTrakai eski şehri Kuzeybatıda, Karay sokağında 
yer almaktadır. Kenesa XIV yüzyıldan beri Karayların yaşadıkları bölgede, Küçük bir 
şehirdedir. XVI yüzyılda yanmış ve 1533 yılında yeniden inşa edilmiştir. XVIII yüzyılı kadar 
birkaç kez daha yıkılmış olup yeniden restorasyonu yapılmıştır. 1794 yılında tekrar bir yangın 
yaşamış ve Slutsk ve Kırım Karayları tarafından yeniden inşa edilmiştir. 1812 yılında 
Trakai’den geçen Fransız askerleri tarafından tekrar yakılmıştır. XIX yy. I. yarısında ahşap 
kenesası yeniden inşa edilmiştir. 1903-1904 yılında kenesa 1898-1899 yılının projesine göre 
restore edilmiştir. 

 Trakai şehrinde Uluslararası Yaz Karay Dili Kampı on iki kez düzenlenmiştir. Dil 
kampı, Litvanya Karayları kültür topluluğu tarafından düzenlemektedir. Karayca kampına  
dünyanın farklı yerlerinden Karaylar katılmaktadır. Her sene yaklaşık 80 kişi 2 haftalık yoğun 
programa dâhil olmaktadır. Nesli tükenmekte olan dünya diller listesinde yer alan Karayca bu 
yaz kampında sürdürülmektedir. 

 Eski Karay Mezarlığı Trakai şehrinin batısında yer almaktadır. Mezarlık XIV yüzyılda 
kurulmuştur. Mezarlığın Kuzey tarafına 1710 yılındaki vebaya kadar ölenler gömülmekte, 
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Güney tarafına ise vebadan sonra 1932 yılına kadar ölenler gömülmektedir. En eski mezar 
taşları basit taşlardan oluşmakta ve sonraki dönemlerin - ornamentler ve İncil alıntıları ile 
süslenmiş taşlar bulunmaktadır. 

 Litvanya'da "Birlik" isimli Karay dans topluluğu Karay kültürünü sürdürmektedir. 
Dans topluluğu "Sanduhač"ın devamı olan "Birlik" çocuk dans topluluğu 2010 yılında 
kurulmuştur. Karay kültürünü devam ettiren dans topluluğu, Karay geleneklerini Litvanlara 
tanıtmakta, Litvan Tatarları topluluğu ile ortak programlara ve uluslararası festivallere 
katılmaktadır. 

 Trakai eski şehrinde bulunan en önemli sokaklarından biri Karaylar sokağıdır. Tarih 
boyunca Karaylar o sokakta yaşamaktadırlar. Bütün etnografya evleri ahşap tahtalar ile 
dekore  edilmiştir.  Geleneksel  Karay  evi  sokağa  bakan  üç  pencereden 
oluşmaktadır.Efsaneye göre, Karay evi inşa edilirken, bir penceresini kendisine, diğerini – 
Grandükü Vytautas'a, üçüncüsünü ise Tanrıya adamaktadır. Çoğu Karay sokağındaki evler 
Litvanya kültür mirası listesinde ve koruma altındadır. 

 Trakai’da en çok ziyaret edilen müze olan Trakai tarihi müzesi,Trakai Ada Kalesinde 
yer almaktadır. 2009 yılında Trakai Ada Kalesi merkez sarayı sergisinde yenilenmiş 
"Litvanya’da Karaylar ve Tatarlar" isimli salon kapısını açmıştır. Müzede geleneksel Karay 
ve Tatar yaşam tarzları ve kültürlerini yansıtan koleksiyon bulunmaktadır. Koleksiyon 
geleneksel kıyafetlerden, ev gereçlerinden ve askeri aletlerinden oluşmaktadır. 

5. Alan Araştırması

Bu çalışmanın amacı,Litvanya Trakai’de yaşayan Karay Türklerinin etnik turizm 
potansiyelinin incelenmesidir. Ayrıca, Litvanya turizminin doğru planlanması için Türk 
turizm pazarının Karay Türklerine yönelik etnik turizm eğilimleri araştırılmış ve etnik 
turizmin geliştirilebilmesi için bölgenin etnik turizm açısından güçlü ve zayıf yönlerinin tespit 
edilmesi ve oluşabilecek olası sonuçları ile fırsat ve tehditlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Bunun yanında,Litvanya'nın en popüler Türk turistik destinasyonlarından biri olan Trakai 
şehrinin Karay kültürü ve turizm potansiyeli ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Etnik turizmle ilgili Karay Türklerinin turizm potansiyelini araştıran bir çalışma 
Türkiye'dedaha önce yapılmadığından dolayı, bu çalışmanın Karay Türklerinin Türkiye'de 
tanınmışlığına katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Ayrıca, turistik ürün olarak Karay etnik 
turizmi kullanılarak, Litvanya'ya Türk turist çekme stratejisinin oluşturulması hedeflenmiştir. 

6. Araştırmanın Kapsamı

Araştırmanın bir kısmı Litvanya'nın Trakai şehrindeki kendisi de yerel Karay 
topluluğunun bir üyesi olan işletme sahibi ve Trakai şehri yerel yetkilileri ile mülakat şeklinde 
yapılmıştır. Mülakatlar, işletme yöneticisi ve Trakai yerel yetkilileri ile yapılan ön görüşmeler 
hariç 1-9 Nisan 2015 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Mülakat yapılan  işletme Karay Milli 
Yemek Lokantası ''Kybynlar'', Trakai İlçe Belediye İdaresi Kültür ve Turizm Bölümü ve 
Trakai Turizm Danışma Ofisi'nden oluşmaktadır. Trakai yerel yetkilileri ile mülakatlardan 
önce telefon ile görüşülüp görüşme saatleri ayarlanmış ve görüşmeler Belediye binasında 
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gerçekleştirilmiştir. ''Kybynlar'' lokantası sahibi ile görüşme  Vilnius şehir merkezinde bir 
kafede gerçekleşmiştir. Yapılan mülakatlar ses kaydı ve not alma şeklinde yapılmıştır. 
Trakai'da yerel yetkililer ile yapılan mülakatlar yaklaşık 60 dakika sürmüştür. İşletme sahibi 
ile yapılan mülakat ise yaklaşık 30 dakika sürmüştür. 

Araştırmanın diğer kısmında Litvanya turları hazırlayan Türkiye tur operatörlerine 
internet üzerine yazılı olarak sorular gönderilmiştir. İlk olarak, Litvanya turları sunan Türk tur 
operatörlerine internet taraması yapılmıştır. Taramadan çıkan sonuca göre, Litvanya turları 
hazırlayan 15 Türk tur operatörü tespit edilmiştir. Onlar ile telefon görüşmeleri yapılmış ve 
elektronik posta yolu ile araştırma soruları gönderilmiştir. Soruların gönderildiği tur 
operatörleri ETS Tur, Geographika, Deep Nature, World Travel Service, Tatil.com, Fest 
Travel, Fly Express, Emka Tur, GLB Star Turizm, Passion Travel, VertigoTour, MNG Turizm, 
Tempo Tur, Jolly Tur, Mika Tur'dan oluşmaktadır. Cevap göndermeyen tur operatörleri ile 
yüz yüze görüşülmüştür. Yazılı sorular telefonla ön görüşmeler hariç 9 Şubat - 31 Mart 2015 
tarihleri arasında cevaplanmıştır. 

Tur operatörlerinin internet sayfalarındaki bilgilere göre hepsinde Litvanya turları yer 
almaktadır. Ama telefon görüşmeler ve yazışmalarından turlarla ilgili yeni bilgiler tespit 
edilmiştir. Bazı tur operatörleri kendi turlarını yapmadıklarını, başka tur operatörlerinden tur 
aldıklarını ve sadece satışı ile ilgilendiklerini belirtmiştir. 4 tur operatörü tur satın aldıklarını 
söylemiştir. 4 tane tur operatörüne ulaşılamamış veya cevap alınamamıştır. Kalan Litvanya 
turları satan 7 tane tur operatöründen geri dönüş alınmıştır. 

7. Yöntem

Bu araştırma nitel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Nitel araştırmanın seçilme sebebi 
de, farklı bakış açılarını ve sebepleri ortaya koymaktır. Nitel araştırma insanların yaşam 
tarzlarını, öykülerini, davranışlarını, örgütsel yapıları ve toplumsal değişmeyi anlamaya 
dönük bilgi üretme süreçlerinden biridir (Stauss, Corbin, 1990).Nitel veri analizi ise, insanı 
merkeze alan, onun kendisi ve çevresini nasıl algıladığı ve tanımladığını keşfetmeye dönük 
çabalardan biridir (Özdemir, 2011, s. 325). 

Bu araştırmanın nitel bir çalışma olmasından dolayı veri toplama aracı olarak görüşme 
yöntemi seçilmiştir. Görüşme tekniğin kullanılmasının sebebi elde edilmek istenen verilerin 
ölçekli sorularla elde edilmesinin mümkün olmamasıdır. Araştırma bulguları nitel araştırma 
yöntemlerinden görüşme tekniği ve internet üzerinden Türk seyahat acentelerine gönderilmiş 
yazılı sorular ile elde edilmiştir. Araştırmada ilk olarak; yazılı sorular seyahat acentelerinin 
yurtdışı operasyon sorumlularına gönderilmiştir. Bu soruların gönderilme amacı, Türk turizm 
pazarının Karay Türklerine yönelik etnik turizm potansiyelini araştırmaktır. Ayrıca, 
Litvanya’ya tur düzenleyen seyahat acentelerine görüşülecek konular ön hazırlık 
gerektirdiğinden görüşme öncesinden sorular yazılı olarak gönderilmiştir.   Araştırmada 
ikinci  olarak  Trakai   bölgesi’nde  3  farklı  kesimi   temsilen görüşmeler yapılmıştır. 
Mülakatların ikisi yerel turizm yetkilisi ve yerel Karay işletme sahibi ile yapılmıştır. 
Araştırmada çok yönlülük elde etmek için üç farklı kesimi temsil yeteneğine sahip kişiler 
seçilmiştir. Bu üç farklı kesimi temsil eden kişiler; yerel turizm otoritesini temsilen Trakai 
İlçe Belediyesi İdaresi Kültür ve Turizm Bölümü sorumlusu, Trakai Turizm Danışma Ofisi 
müdürü ve hem yerel halkı temsilen hem de turizm girişimcilerini temsilen, kendisi de bir 
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Karay olan Karay restoranı sahibidir. Böylece araştırmada hem yerel yönetimin, hem yerel 
halkın hem de turizm girişimcilerinin görüşleri alınmaya çalışılmıştır. 

8. BULGULAR

8.1  Litvanya'da Türk Turistlerine Yönelik Karay Etnik Turizmin Potansiyelinin 
SWOT Analizi ve TOWS Matrisi 

Trakai bölgesinin Karay etnik turizm planlanması, Trakai turizmde Karay kültürünün 
kullanılması ve Türk turistlere yönelik turizm pazarlamanın uygulanmasında stratejilerin 
belirlenmesi ve bölgenin Karay etnik turizm açısından güçlü ve zayıf yönleri ile gelecekte 
oluşabilecek fırsat ve tehditleri belirlemek amacıyla araştırmada yöntem olarak SWOT 
Analizi tekniğinden faydalanılmıştır. Mülakatlar ve gönderilmiş sorulardan sağlanan bilgiler 
doğrultusunda SWOT (TOWS) Matrisi oluşturulmuştur. 

SWOT analizi ve SWOT (TOWS) matrisi ile turizm katılımcılar; güçlü yönleri, 
zayıflıkları, fırsatları ve tehditleri dikkatlice incelediklerinde, organizasyonel başarıyı 
sağlayacak olan yararlı stratejiler geliştirebilirler. SWOT analizinde incelenecek olan iç güçlü 
yönler ve zayıflıklar ile dış fırsatlar ve tehditler bir matrise yerleştirilmektedir. SWOT matrisi 
analizinde kavramsal olarak dört farklı alternatif strateji, taktik ve eylem önerilmektedir. 

Bu araştırmada SWOT analizinin ve SWOT (TOWS) matrisinin kullanılmasının 
amacı, turizmle ilgili tarafların görüşleri dikkate alınarak Litvanya'da Türk turistlerine 
yönelik Karay etnik turizmin potansiyelinin üstün ve zayıf yönlerinin incelenmesidir. Karay 
etnik turizm potansiyeline yönelik gelecekte ortaya çıkabilecek fırsat ve tehditlerin 
belirlenerek, Türk turizm potansiyelin geliştirilmesine yönelik fırsat ve tehditlere karşı 
üstünlüklerin ne yönde kullanılacağı, zayıflıkların nasıl bertaraf edileceğinin tespit 
edilmesidir. 
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Tablo 1: Litvanya'da Türk Turistlerine Yönelik Karay Etnik Turizmin 
Potansiyelinin SWOT Analizi 

GÜÇLÜ YÖNLER FIRSATLAR 

• Litvanya'da en popüler Türk destinasyonları
Vilnius, Kaunas, Trakai, Klaipeda, Siauliai
olmaktadır.

• Trakai turizm endüstrisinde Karay kültürü
önemli bir yer almaktadır.

• Karay etnik turizmi Trakai kültür turizm
sektörünün bir parçasıdır.

• Trakai turizmde kullanılan Karay kültür
objeleri Karay etnografya müzesi, Karay dili
yaz kampı, kenesa, ulusal yemek lokantaları,
yemek kursları, eski ve yeni Karay
mezarlıklarıdır.

• Trakai'ye tur ile gelen turistler Karay kültürü
ile tanıştırılmaktadırlar.

• Trakai turizm kararlarında toplumun her
tabakasından üyelerin katılımları
beklenmektedir.

• Trakai'de yaşayan bütün milletlerin etnik
kültürel mirasını koruyacak ''Trakai İlçesi
Geleneksel Zanaatlar Merkezi'' açılacaktır.

• Litvanya'ya gelen turistlerin %80'i Trakai'yi
ziyaret etmektedir.

• Trakai ve Alanya belediyeleri arası 2006
yılında kardeş şehirler anlaşması imzalanmıştır
ve sıkı ilişkiler sürdürülmektedir.

• Karaylar, Türkiye'den turist gelmesine büyük
önem vermektedirler.

• Karaylar, Türk dilinin ve geleneklerinin
kendilerinkine yakın olması ve bu yüzden
Türklere ilginç geleceğini vurgulamaktadırlar.

• Karay lokantasında sunulan yiyecekler ve
içecekler Türk geleneklerine uygundur.

• Türk tur rehberlerinin anlatımlarında
Karayların Türkiye ile ilişkisinden genelde
bahsedilmektedir.

• Litvanya'yı orta yaş, gelir düzeyi
yüksek, büyük şehirlerde ikamet eden
Türk çiftler ziyaret etmektedir.

• Litvanya'ya giden Türk turistlerin
seyahat amaçları kültür turizmi ve doğa
turizmi olmaktadır.

• Litvanya'da en popüler Türk turistik
aktivitesi kültürel şehir turları
olmaktadır. Müze gezileri, Trakai Kalesi
gezisi, kehribar müzeleri ve alış verişi,
el sanatlar popüler aktiviteler
arasındadır.

• Türk turistlerin ilgisini en çok çeken
hediyelik eşya, kehribar ürünleri
olmaktadır.

• Trakai şehrinin en popüler Türk
aktivitesi Trakai Kalesi gezisi, yöresel
Karay yemekleri tadımı ve gölde tekne
turu olmaktadır.

• Türk tur operatörleri, rehberleri eşit
olarak hem Türkiye'den hem de yerel
rehber kullanmaktadırlar.

• Türk tur operatörleri geleneksel Karay
dans ve şarkı gösterileri görmek
istediklerini belirtmektedirler.

• Türk tur operatörleri Karaylar ile ilgili
daha çok bilgilendirme yapılması
gerektiğini belirtmektedirler.

• Türk turistlerin Litvanya turu
seçmelerinde Karay kültürün etkisinin
şu an görülmediğini belirtilmektedirler.

• Karayları Türkiye'de yaşayan Türklerin
öğrenmesi gerektiğini vurgulanmaktadır.

• Karaylara yönelik iyi pazarlamanın
gerekli olduğunu vurgulanmaktadır.

• Karaylar turizm konusunda belediye ile
ilişki fazla kurmamakta ama kendi
turistik işletmelerini kuran Karay sayısı
artmaktadır.

• İstanbul-Vilnius direk uçuşundan dolayı
Türk turistler sayısının artacağını
beklenmektedir.
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ZAYIF YÖNLER TEHDİTLER 

• Türk tur operatörlerinden alınan Litvanya turu,
Baltık turu veya İskandinavya turu içinde yer
almaktadır.

• Litvanya turizm sezonu yaz ve ilkbahar ayları
ile sınırlıdır.

• Litvanya'ya tur ile gelen Türk turistin ortalama
kalma süresi 2-3 gece olmaktadır.

• Litvanya'ya gelmeden önce Türk turistlerin
Karay Türkleri hakkında bilgileri az
olmaktadır.

• Türk tur operatörleri Trakai'nin aktivite
eksikliğini belirtmektedir.

• Türk tur operatörleri tur satış sırasında Karay
kültürünü pazarlamadıklarını belirtmektedir.

• Türk tur operatörleri tarafından satılan Trakai
turu ekstra tur olarak satılmaktadır.

• Trakai belediyesine göre etnik turizmin
gelişmesi için Karayların turizme merakı ve
girişimi eksiktir.

• Turistler Trakai'ye kısa bir süre (2-3 saat) için
gelmektedir.

• Trakai turizmi mevsimsellik sorunu
yaşamaktadır. Yaz ve İlkbahar turizmin en
kalabalık sezonudur.

• Türk turistleri vize sorunlarını
yaşamaktadırlar.

• Diğer Avrupa turları açısından Baltık
turları daha pahalı olmaktadır.

• Türkiye, Litvanya'nın öncelikli turizm
pazarları arasında yer almamaktadır ve
Türkiye'ye yönelik turizm pazarlaması
yapılmamaktadır.

• Karay işletme sahibi Trakai turizm
pazarlaması eksik ve vizyonsuz
olduğunu belirtmektedir.

Tablo 1.'de Litvanya'da tarihi Trakai şehrinde Türk turistlere yönelik Karay etnik 
turizmi potansiyelini ortaya koyma amacı ile yapılan mülakatların bulgularına SWOT analizi 
uyarlandıktan sonra ortaya çıkan analizin güçlü yönleri, sonuçları göz önüne alındığında, 
Litvanya'nın en popüler Türk turistik destinasyonlarından biri olan Trakai şehrinin, Karay 
etnik kültürünün tanınmışlığı ve pazarlanması açısından büyük bir potansiyele sahip olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgulara göre, Trakai şehrinde bulunan Karay kültürü etnik turizm 
potansiyeli yüksektir. Etnik turizm açısından bölgede Karay etnografya  müzesi, ibadet yeri 
kenesa, ulusal yemek lokantaları, geleneksel yemek kursları, eski ve yeni Karay mezarlıkları, 
milli dans topluluğu ve Karay dili yaz kampı bulunmaktadır. Ayrıca eski ahşap evleri ile 
meşhur Karay Sokağında eski yaşam tarzı korunmaktadır. Trakai bölgesinde yapılan 
çalışmada ulaşılan bir diğer sonuç ise, yerel turizm yöneticilerinin etnik turizm gelişimine 
verdiği önemin yüksek olmasıdır. 

Karay etnik turizminin potansiyelini ortaya koyan çalışma bulguları, Karay etnik 
turizmden faydalanmak için Karay kültürünün Türkiye'de daha kapsamlı bir tanıtımının 
yapılması Litvanya turizminin gelişimi için bir fırsat olarak görülmektedir. Bu bulgulara  
göre, Karay Türklerinin dili, gelenekleri ve kültürü, Türk kültürüne yakın olması sebebiyle 



Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal Of Tourism And Research

Cilt / Volume: 5 Yıl / Year: 2016 
Sayı / Number: 1 

46 

Türk turistlerde Karayları tanıma merakı uyandırabilmektedir. Litvanya turizminin ve aynı 
anda Trakai turizminin en büyük sorunlarından biri mevsimsellik sorunudur. Bu nedenle 
turistik ürün seçenekleri çoğaltılmalı ve alternatif ürünler sunulmalıdır. Alternatif turistik 
ürün olarak Karay etnik turizm bu sorunun çözmesine bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. 

Litvanya turizm yetkililerinin Türk turistlere yönelik herhangi bir pazarlama faaliyeti 
bulunmamaktadır ve aynı zamanda Türk tur operatörleri de Litvanya turlarını pazarlarken 
Karay topluluğunu bir ürün olarak öne çıkartmamaktadır. Diğer taraftan, yerel otoriteler 
tarafından Karay etnik turizmine finansal teşvikler yapılmadığından Karayların turizm 
sektörüne fazla katılmadığı belirlenmiştir. 

Yapılan analizde Türkiye'nin, Litvanya'nın öncelikli turizm pazarları arasında yer 
almadığı ve Türkiye'ye yönelik turizm pazarlaması yapılmadığı tespit edilmiştir. Türkiye 
kalabalık nüfusu ve yakın coğrafi konumu (2,5 saatlik uçuş ile ulaşılabilir) sebebiyle 
Litvanya'nın öncelikli turizm pazarları listesine eklenmelidir. Trakai bölgesinin turizm 
pazarlaması yeterince yapılmamaktadır. Bu durum Karay etnik turizm gelişimine tehdit 
oluşturmaktadır. Litvanya'da Türk turizm pazarının gelişmesinin önünde bir engel ve aynı 
zamanda tehdit olarak vize başvuru zorlukları ve pahalı tur fiyatları gösterilmektedir. Turistik 
Schengen vize işlemleri kolaylaştıkça ve Litvanya'ya uçuş fiyatları ucuzladıkça, Türk 
turistlerin turistik destinasyon tercihleri arasında Litvanya’nın daha fazla yer alacağı 
söylenebilir. 

Tablo 2: Litvanya'da Türk Turistlerine Yönelik Karay Etnik Turizmin 
Potansiyelinin TOWS Matrisi 

SWOT (TOWS) 
MATRİS Fırsatlar (O) Tehditler (T) 

Güçlü Yönler (S) 

S – O Stratejileri 

• Güçlü yön olarak vurgulanan
Litvanya'nın tarihi mirası ve etnik
kültürü Türk turistlere yönelik
olarak gelecekteki kültür turizm
pazarlanmasında bir fırsat olarak
görülmektedir.

• Türk turistlere kültür ve doğa turizm
pazarlamasında fırsat görülmektedir

S – T Stratejileri 

• Daha çok turist çekebilmek için
Türk turistlere vize uygulamaları
kolaylaştırabilir ve vize başvuru
yerleri çoğaltılabilir.

• Baltık turların fiyatları
indirebilmek için uçuş ücretleri
belirlenmesinde değişiklikler
yapılabilir.
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Güçlü Yönler (S) 

• Türklere yönelik yeni kehribar
ürünleri çıkarılması ve Litvanya'nın
bir kehribar ülkesi olarak tanıtımının
yapılması ile kehribar ticaretinde bir
fırsat görülmektedir.

• Trakai'nin en popüler aktivitesi olan
Trakai Ada Kalesi Müzesi'nin Karay
ve Tatar sergisi bölümün tanıtımını
öne çıkarılması, Türk turistlerin
burayı daha çok ziyaret etmesinde
bir fırsat oluşturmaktadır.

• Litvanyalı yerel rehberlerin daha sık
Türk turist turlarına katılmaları bir
fırsat olarak görülmektedir.

• Yeni Karay kültürünü tanıtan turizm
ürünleri ortaya çıkarılması bir fırsat
olarak görülmektedir.

• Türk turistlere Karay kültürü ile
ilgili tanıtım yapılması Litvanya'ya
daha çok meraklı kültür turistin
gelmesinde bir fırsat
oluşturmaktadır.

• Yerel yönetimlerin işbirliği ile
Karayların kendi turistik işletmeleri
kurmasında, bir fırsat görülmektedir.

• Litvanya - Türkiye arasında çoğalan
ulaşım olanakları Türk turist sayısını
artırıcı bir fırsat olarak
görülmektedir.

• Litvanya'nın en popüler Türk turist
destinasyonlarından biri olan Trakai,
Karay kültürünün tanınmışlığı ve
pazarlaması açısından bir fırsat
oluşturmaktadır.

• Trakai turizmde kullanılan Karay
kültürünün çeşitli objelerinin
pazarlanması, Karay etnik
turizminin gelişimi için bir fırsat
olarak görülmektedir.

• Trakai ve Alanya belediyeleri
arasındaki iyi ilişkiler, Litvanya ve
Karay kültürünün tanıtımında bir
fırsat olarak görülmektedir.

• Karay dili ve kültürünün Türk
kültürüne yakın olması Türk
turistler arasında bir merakı
uyandırması açısından bir fırsat
olarak görülmektedir.

• Türkiye büyük nüfusu ve yakın
coğrafi konumu sebebiyle
Litvanya'nın öncellikli turizm
pazarları listesine eklenebilir.

• Trakai turizm pazarlamasının
daha etkili bir vizyonu ve uzun
vadeli pazarlama stratejisi
oluşturmalıdır. Pazarlama strateji
içinde Karay etnik kültürü daha
verimli olarak kullanılmalıdır.
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Zayıf Yönler 
(W) 

W – O Stratejileri 

• Yeni turizm ürünleri ortaya
çıkararak Litvanya turizm 
sezonu uzatılmalıdır. 

• Türk turist tur programlarına
daha çok turistik aktivite 
ekleyerek ortalama gece kalma 
süresi artırmalıdır. 

• Türkiye'de Litvanya'yı tanıtırken
Karay kültürünün tanıtımı da
yapılmalıdır.

• Trakai'de turistik aktivite
seçenekleri sunulmalı ve
çoğaltılmalıdır. Böylece Trakai
bölgesinin ziyaret süresi
artacaktır.

• Trakai turu ekstra tur olarak
değil, Vilnius turu ile beraber
satılmalıdır.

• Karay Türklerin turizm 
girişimleri yerel yönetimler 
yardımıyla teşvik edilmelidir. 

• Trakai'nin mevsimsellik 
sorununu azaltmak için alternatif 
turizm ürünleri sunulmalıdır. 

• Litvanya turu Baltık turu içinde
değil, tek ülke turu olarak da
sunulmalıdır.

• Türk yurtdışı turizm pazarında
hala teni turizm pazarı olarak
bilinen Litvanya, bunu fırsat
olarak değerlendirilmelidir.

W – T Stratejileri 

• Vize temininde kolaylıklar ve
daha uygun tur fiyatları
Litvanya'da Türk turist sayısını
artırabilir.

• Türkiye'ye yönelik Litvanya
turizm pazarlaması ve bunun
parçası olarak Karay kültürünün
tanıtımı Türk turistlerin merakını
artırabilir.

• Litvanya'nın Karay Türklerine
yapacağı turizm teşvikleri, etnik
turizminin geliştirilmesine büyük
fayda sağlayabilir.

• Bütün turizm katılımcıları ve
otoritelerinin işbirliği ile yapılan
daha kapsamlı bir Trakai turizm
pazarlaması Trakai'nin turizm
eksiklikleri giderebilir.

• İki taraflı kazanç elde edebilmek
için hem Türk tur operatörleri
hem Litvanya turizm yetkilileri
Litvanya turizm pazarlamasını
geliştirmelidir.

Tablo 2’de Karay Türkleri Etnik Turizmi Potansiyeli TOWS matrisi verilmektedir.En 
önemli stratejiler arasında, zengin Karay etnik kültürünün bölgede bir turistik ürün olarak 
kullanılması yer almaktadır. Bunun daha etkili gerçekleştirilmesi için yerel turizm yetkilileri 
tarafından daha verimli pazarlama faaliyetlerinde bulunulması ve yerel Karay etnik topluluğu 
ile işbirliği yapılması gerekmektedir. Ayrıca yerel halkın turizme katılımları için finansal 
teşviklerin önemi büyüktür. Diğer taraftan, Karay etnik turizm pazarlamasının yoğun 
birşekilde Türk turistlere yönelik olarak sunulma stratejisi üzerinde durulmuştur. Bunun yanı 
sıra, daha çok Türk turisti Litvanya'ya çekme stratejisi olarak Karay etnik kültürünün 
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pazarlamasının hem Litvanya turizm yetkilileri hem de Türk tur operatörleri tarafından 
yapılması gerekmektedir. Litvanya’ya yönelik tur fiyatlarının ucuzlaması ve vize işlemlerin 
kolaylaştırması stratejisi Litvanya'da Türk turist sayısında istenilen artışı sağlayabilecektir. 

9. Sonuç

Turizm gerek ekonomik katkıları gerek sosyal yönü ile birçok açıdan ülkelere katkı 
sağlamaktadır. Ülkelerin diğer ülkelere tanıtılmasında da önemli bir payı olan turizm, 
ülkelerin rekabet gücünü de etkilemektedir. Turizmden gelir sağlayan ülkeler, turistik ürün ve 
turizm çeşitlendirmesi yoluna giderek turizmi tüm yıla yaymaya önem göstermektedir. 

Etnik kültür ile turizm sektörü arasındaki bağ, turizmin birçok yönüyle ilgilidir. 
Bununla birlikte turizm de etnik kültürü farklı yönlerden etkilemektedir. Turizm etnik 
kültürleri, sanatları, performansları ve festivalleri tanıtarak etnik kimlikleri güçlendirebilme 
özelliğine sahiptir.Turizm, etnik grupların farkındalığını artırabilir, marjinal azınlıkların 
kültür miraslarını koruyarak restorasyonunu, korunmasını ve ölmekte olan veya geçmişte 
kalan etnik nitelikleri destekleyebilmektedir.Aynı zamanda etnik kültür, turizmde faaliyet 
gösterenler tarafından gelir ve döviz elde etmek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Turizm ürününe yönelik kitlesel üretim ve tüketim faaliyetlerinde görülen bıkkınlık, 
turistleri farklı turistik deneyim arayışına sevk etmektedir. Bundan dolayı turistik tüketiciler 
alternatif turizm türlerine yönelme eğilimi göstermektedirler. Alternatif turizm türlerinden biri 
de etnik turizmdir. Egzotik kültürel deneyimi yaşamak, başka etnik gruplar ile ilgili ürünlerin 
deneyimi ve tüketimi gezi motivasyonunda veya aktivitelerde önemli bir yer tutmaktadır. 

Etnik turizm hem yerel halk üzerinde hem de bütün ülke üzerinde çeşitli etkilere 
sahiptir. Bunların en önemlileri ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerden oluşmaktadır. 
Uluslararası düzeyde yapılan araştırmalarda etnik turizmin hem olumlu hem olumsuz etkileri 
içerdiğini görülmektedir. Ancak daha yeni çalışmalar etnik turizmin olumlu özelliklerinin 
daha fazla olmaya başladığını vurgulamaktadır. Özelikle etnik turizm, etnik kültürün 
canlanması ve korunması konusunda, yerel halkın refahının artması ve sosyo- kültürel 
gelişiminde etkili bir araç olarak değerlendirilmektedir. Kalkınma planlarında etnik azınlık 
toplulukların kalkınmasında bir araç olarak kullanılması da buna örnek olarak 
gösterilebilmektedir. 

Bu çalışmada, Türk turistlere yönelik Litvanya Trakai Bölgesi Karay Türkleri etnik 
turizm potansiyeli incelenmiştir. Çalışmada, Litvanya’ya tur düzenleyen Türk seyahat 
acentaları, Litvanya turizm yetkilileri yerel halk temsilcileri ve turizm işletmeleri 
temsilcileriyle yapılan görüşmelerden elde edilenveriler ve literatürde yer alan bilgilerle 
SWOT analizi yapılmıştır. Bu doğrultuda yapılan çalışmanın bulguları TOWS matrisine 
uyarlanarak Litvanya'da Türk ve yabancı turistlere yönelik etnik Karay turizm potansiyeli 
açısından izlemesi gereken stratejiler saptanmıştır. Litvanya turizminin planlaması açısından 
en verimli sonucu doğurması için Türk turizm pazarının Karay Türklerine yönelik etnik 
turizm eğilimleri araştırılmış ve bunun güçlü ve zayıf yönleri tespit edilmiş, oluşabilecek olası 
sonuçları, fırsatları ve tehditleri belirlenmiştir. 

Yapılan SWOT analizi sonucunda ulaşılan sonuçlar incelendiğinde; Araştırmanın, 
hem yerel Karayların kültür mirasını canlandırabilme ve onların turizme katılımlarını arttırma 
açısından, hem de Türk seyahat acentelerinin Litvanya turları pazarlaması açısından, Litvanya 
turizminin geliştirebilmesinde öneminin büyük olduğu görülmüştür. Araştırma, Karay 
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Türklerinin, Litvanya turizm yetkililerinin ve Türk seyahat acentelerinin turizm 
potansiyelinden faydalanmaları açısından önem taşımaktadır. Ayrıca, Karay Türklerinin sahip 
olduğu zengin kültürel miras etnik turizm olarak öncelikle Türk turizm pazarında olmak üzere 
tüm dünyada turistik merak uyandıran bir etnik turizm destinasyon olarak pazarlanabileceği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmanın sonuçları göz önüne alındığında, Litvanya'nın en popüler Türk turistik 
destinasyonlarından biri olan Trakai şehri, Karay kültürünün tanınmışlığı ve pazarlanması 
açısından Karay etnik turizminden faydalanmak için Karay kültürünün Türkiye'de daha 
kapsamlı bir tanıtımının yapılması gerektiğini ortaya koyulmaktadır. Elde edilen sonuçlara 
göre Türk turizm pazarının potansiyeli yeterince kullanılmamaktadır. Yerel turizm 
yöneticileri tarafından yapılan turizm planlaması ve geliştirme stratejilerinde Karay 
kültürünün daha kapsamlı tanıtılmasının gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak, araştırmanın asıl hedefi hem Litvanya hükümet temsilcilerine hem 
Litvanya turizmcilerinehem de Türk turizmcilerine faydalı olacak Litvanya'da Karay etnik 
turizmin potansiyelini incelemektir.Litvanya hükümet temsilcilerine Türkiye'de Litvanya'nın 
tanınmışlığına katkı sağlayacak ve henüz yeterince bilinmeyen Litvanya turizm potansiyelini 
Türkiye turizm pazarına tanıtması önerisinde bulunulmuştur. Tanıtımın ana unsurlarından biri 
olarak Karay etnik kültürünün sunulması ile birlikte gelecekte Litvanya'ya Türk turist çekim 
stratejileri önerilmiştir. Bu stratejiler arasında Litvanya'ya Türk turisti çekecek Karay etnik 
topluluğun Türklere hem kültür hem de dil açısından yakın olduğu unsurların tanıtılması yer 
almaktadır. Tanıtım stratejisinde Karay etnik kültürünün tanıtımı iki taraflı olarak hem 
Litvanya turizm yetkilileri hem de Türk turizmcileri tarafından  yapılması gerekmektedir. 
Tanıtımın daha etkili gerçekleştirilebilmesi için yerel turizm yetkilileri ve yerel Karay etnik 
topluluğu ile işbirliği kurulması gerekmektedir. Ayrıca yerel halkın turizme katılımlarını 
arttırma stratejisinde finansal teşvikler yapılması gerekmektedir. Litvanya turizmcileri için 
yerel azınlıkların etnik kültürünün turistik ürününe dönüştürülmesinin faydaları, hem kültürün 
koruması açısından hem de finansal bir kaynak olarak kullanılması Trakai bölgesinde etnik 
turizmin gelişmesine katkıda bulunacaktır. 

Etnik turizm konulu Avrupa ülkeleri araştırmaları çok nadir bulunmaktadır. Bu  
yüzden bu çalışmanın Avrupa etnik turizm araştırmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Ayrıca daha önce yapılan araştırmalarda Karay Türkleri topluluğunu turizm açısından 
değerlendirilmemiştir. Türkçe çalışmalarında Karayların dili ve dini en popüler konular olarak 
yer almaktadır. Bu yüzden turizm açısından Karay Türklerin değerlendirilmesi önem 
taşımaktadır. Aynı zamanda bu çalışma, Litvanya turizmini konu alan ilk Türkçe bilimsel 
çalışması olmuştur. Bu eksikliğin giderilmesi için daha fazla akademik ve uygulamalı çalışma 
yapılarak farkındalığı arttırılması da Karay etnik kültürün Litvanya turizm sektöründeki 
gelişimi açısından önem taşınmaktadır. Bu kapsamı değerlendirdiğimizde, bu araştırma, 
bundan sonraki araştırmaların etnik turizm açısından farklı bölgelerin ve ülkenin turizm 
potansiyelinin ve onu arttırma stratejilerinin incelenmesine kaynak niteliği taşımaktadır. 
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ARKADAŞ  VE AKRABA ZİYARETİ (AAZ) TURİZMİ ÜZERİNE 
KAVRAMSAL BİR İNCELEME 

Reyhan ARSLAN AYAZLAR1 

ÖZET 

Turizm endüstrisinde öne çıkan eğilimlerden biri arkadaş ve akraba ziyaretidir  
(AAZ). Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre AAZ, uluslararası 
seyahatlerde önemli bir pazar payına sahiptir. Bununla birlikte alan yazında pazarın homojen 
bir yapıda olduğu ve ziyaretçilerin turistik ürünlerin kullanımını tercih etmediğine yönelik 
düşünceler bu alanın göz ardı edilmesine neden olmuştur. Bu çalışma ile AAZ turizmi üzerine 
bir alan yazın değerlendirmesinde bulunulmaktadır. Bu kapsamda AAZ turizminin önemine 
değinilmekte, turist ve ağırlayıcıların özellikleri ve bu alanda yapılan çalışmalar 
incelenmektedir. İnceleme sonucunda AAZ turizminin heterojen bir yapıda olduğu 
görülmüştür. Turistler yalnızca arkadaş ve akraba ziyaretinde bulunanların yanı  sıra 
tatillerinde dinlenmeyi de bir güdü aracı olarak görenler; arkadaş ve akrabalarının yanında 
kalanlar ile gittikleri bölgede bir konaklama işletmesinde kalmayı tercih edenler  gibi çeşitli 
özellikler sergilemektedir. Ağırlayıcılar da kendilerini ziyarete gelen arkadaş veya 
akrabalarını ağırlama yönünden çeşitlilik göstermektedir. Alanyazında gerçekleştirilen 
çalışmaların da sunulduğu bu çalışma ile, akademik çalışmaların yanı sıra turizm 
endüstrisinde yer alan işletmelerin bu pazara dikkatlerinin çekilmesi hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Arkadaş ve akraba ziyareti, ağırlayıcı, destinasyon pazarlaması 

Jel Kodu: L83 

A CONCEPTUAL INVESTIGATION ABOUT VISITING FRIENDS AND 
RELATIVES (VFR) 

ABSTRACT 

One of the prominent tendencies in tourism industry is visiting friends and relatives (VFR). 
According to UNWTO data, VFR has an important market share in international travels. 
However, this area has been ignored because there is an idea that VFR has a homogenous 
structure and visitors don’t prefer tourism products. Therefore, this study aims to make 
evaluations about VFR. In this context, it’s mentioned the importance of VFR and viewed VFR 
tourists’ and hosts’ features and previous research. As a result of the investigation it’s 
observed that VFR is a heterogenous market. There are various types of visitors for example, 
only VFR tourists, visitors motivated VFR and recreation, visitors stayed with their friends 
and relatives of VFR visitors preferred an accommodation choice. There are also a variety 
among VFR hosts. This study which has been investigated previous research in the literature 
aims to stand out VFR market as a prolific area for academic studies and also tourism 
industry. 

Key Words: Visiting friends and relatives, host, destination marketing. 

Jel Classification: L83 

1 Öğr. Gör. Dr. , Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu 
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1. GİRİŞ

Arkadaş ve akraba ziyareti (AAZ) turizmi dünya genelinde oldukça yaygın bir 
kullanıma sahiptir. Alan yazında hem ulusal hem de uluslararası platformda önemli ve verimli 
bir pazar olarak görülmektedir. 2010 yılında AAZ amacıyla 254 milyon uluslararası seyahat 
gerçekleşmiş ve bu rakam iş amaçlı seyahatler de dahil olmak üzere dünya genelindeki tüm 
seyahatlerin dörtte birini oluşturmuştur (Griffin, 2012: 782). 2014 yılında uluslararası turist 
hareketlerinin %27’sinde arkadaş ve akraba ziyareti, hac gibi dini nedenler ve sağlık tedavileri 
etkili olmuştur (UNWTO, 2015: 4). Bu oranın 2030 yılında  yıllık %3,5 artışla %31 
seviyelerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Dünya genelinde 554 milyon turiste karşılık gelen 
bu rakamın 188 milyonun gelişmiş ülkelerdeki, 365 milyonun ise gelişmekte olan ülkelerdeki 
turistlerden oluşması beklenmektedir (UNWTO, 2011: 45). 

Arkadaş ve akraba ziyareti, Türkiye’ye gelen yerli (yurtdışında yaşayan vatandaşlar) 
ve yabancı turistler için de seyahatin önemli etkenlerinden biri olarak görülmektedir. TÜİK 
verilerine göre Türkiye’ye giriş yapanların seyahat amaçlarında ‘gezi, eğlence, sportif ve 
kültürel faaliyetler’den sonra ‘arkadaş ve akraba ziyareti’ etkili olmaktadır. Tablo 1’de 2003- 
2015 yılları arasında Türkiye’ye arkadaş ve akraba ziyareti amacıyla gelen turist sayısı 
bilgisine ulaşmak mümkündür. TÜRSAB (2015: 7) verilerine göre ise Türkiye’deki AAZ 
turizmi pazarında Alman vatandaşları baskın bir etkiye sahip olmakta ve Alman vatandaşların 
%14’ü Türkiye’deki arkadaş veya akrabalarının evlerinde konaklamaktadır. 

Tablo 1. Türkiye’ye Gelen AAZ Turistlerinin Yıllara Göre Dağılımı (2003-2015) 

YILLAR YABANCI 

YERLİ 
(Yurtdışından 

yaşayan 
vatandaşlar) 

TOPLAM 

2003 839.087 1.262.645 2.101.732 
2004 1.044.575 1.425.332 2.469.907 
2005 1.480.067 1.801.044 3.281.111 
2006 1.929.800 1.906.801 3.836.601 
2007 2.068.642 2.250.873 4.319.515 
2008 2.411.765 2.452.982 4.864.747 
2009 2.825.952 2.554.834 5.380.786 
2010 2.761.521 2.433.269 5.194.790 
2011 3.332.705 2.726.082 6.058.787 
2012 2.624.016 2.812.723 5.436.739 
2013 2.947.476 2.810.585 5.757.757 
2014 3.022.614 2.956.401 5.979.016 

2015 (I, II ve III. 
dönem) 

2.463.081 2.420.843 4.883.924 

Kaynak: TÜİK (2015) 

Tarihsel süreç içerisinde AAZ turizminin gerek ulusal gerekse uluslararası turizm 
pazarında önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. 1993  yılında  Amerika’da yayınlanan 
seyahat pazarı raporuna göre yerli turistlerin %30’u arkadaş veya akrabalarını ziyaret etmek 
amacıyla seyahat etmiştir. 1993 yılında Amerika’da ulusal anlamda 317,25 milyon AAZ 
turisti seyahat ederken (Braunlich ve Nadkarni, 1995: 39) 1998 yılında bu rakam 448,4 
milyona ulaşmıştır.(Hu ve Morrison, 2002: 203). 1994 yılında Avustralya’nın yurt içi seyahat 
pazarının %32’sini AAZ turizmi oluşturmuştur (McKercher, 1996: 701). Cohen ve Harris 
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(1998: 44) İngiltere’deki seyahatlerin %15-18’ini AAZ seyahatlerin oluşturduğunu ifade 
etmektedir. Hindistan’da ise yurt içi seyahatlerin %35’i AAZ seyahatlerinden oluşmaktadır 
(Lee, Morrison, Lehto, Webb ve Reid, 2005: 341). AAZ turizmi uluslararası seyahatler 
açısından incelendiğinde 1997 yılında Amerika’ya gelen turistlerin %12.7’sinin (Hu ve 
Morrison, 2002: 203) 2003 yılında İngiltere’ye gelen turistlerin %28’inin (Bischoff ve 
Koenig-Lewis, 2007: 467) AAZ amacıyla seyahat ettikleri belirlenmiştir. Griffin’e (2012: 
782) göre 1990 yılında AAZ amacıyla 74 milyon uluslararası seyahat gerçekleşirken 2001
yılında bu rakam 154 milyona ulaşmıştır.

Yukarıda bahsi geçen verilere karşılık, AAZ turizminin turizm araştırmaları içinde 
ihmal edilen alanlardan biri olduğunu söylemek mümkündür. 1995 yılında uluslararası bir 
derginin (The Journal of Tourism Studies) tamamıyla AAZ turizmine yer vermesi ve 1996 
yılında   AAZ   turizmi   üzerine   bir   kongre   (VFR   Tourism:   Issues   and   Implications) 
düzenlenmesi dışında konuyla ilgili akademik girişimlerde bulunulmamıştır (Backer, 2007: 
366, 2010: 336). Bununla birlikte son yıllarda AAZ turizmi üzerinde gerçekleştirilen 
çalışmalarda bir artış olduğu da gözlemlenmektedir. Alanyazında AAZ turizmi üzerine 
gerçekleştirilen araştırmaların AAZ turizmi pazarının analizi (Morrison vd, 2000b; Moscardo, 
Pearce, Morrison, Green ve O’Leary, 2000; Ramachandran, 2006; Backer, 2007; 2012) 
arkadaş ve akraba ziyaretçilerinin ayrı bir pazar bölümü olarak değerlendirilmesi (Seaton ve 
Tagg, 1995) bir otelde konaklamayı tercih eden AAZ turistlerinin incelenmesi (Lehto, 
Morrison ve O’Leary, 2001; Hu ve Morrison, 2002; Backer, 2010), AAZ turizminde 
ağırlayıcıların rolü (McKercher, 1996; Bischoff ve Koenig-Lewis, 2007; Young, Corsun ve 
Baloglu, 2007; Capistrano, 2013) ve AAZ turizminin ekonomik yararları (Lee vd, 2005; 
Asiedu, 2008) gibi konular üzerine odaklandığı görülmektedir. Bununla birlikte birçok 
araştırmacı AAZ turizmi üzerine daha fazla araştırmanın gerekliliği konusunda hemfikirdir  
(Braunlich ve  Nadkarni,  1995: 46; Backer, 2007: 370;      Jackson, 2003: 17). 

AAZ turizmine sektördeki işletmeler tarafından da gereken ilginin gösterilmediği 
görülmektedir (Moscardo vd. 2000: 251). AAZ turizmine turistik işletmeler tarafından yeterli 
ilginin gösterilmemesindeki en önemli unsur olarak AAZ turistlerinin yalnızca arkadaş veya 
akrabalarının evinde konakladıkları dolayısıyla özellikle konaklama işletmeleri açısından 
herhangi bir kazanç unsuru olmadıkları algısı gösterilebilir. Oysaki yapılan araştırmalar, AAZ 
turistlerinin temel amaçları arkadaş veya akraba ziyareti olmakla birlikte otelde konaklamayı 
da tercih ettiklerini göstermektedir (Braunlich ve Nadkarni, 1995: 46; Backer, 2010: 335; 
Moscardo vd. 2000: 252). AAZ turistlerinin konaklama işletmelerinin yanı sıra yerel 
ekonomiye herhangi bir katkılarının olmadığı da varsayılan bir diğer konudur (Seaton ve 
Palmer, 1997: 347; Backer, 2009: 4). AAZ turistleri ile ağırlayıcıların turistik etkinliklere 
katılmakla birlikte aynı zamanda manav, içki dükkanı, restoran, mağazalar, hediyelik eşya 
dükkanları, araba kiralama işletmeleri, benzin istasyonları gibi diğer endüstrilerdeki 
işletmelere de ekonomik katkı sağladığı yine araştırmalar tarafından ortaya konmuştur 
(McKercher, 1996: 703; Backer, 2007: 374; Bischoff ve Koenig-Lewis, 2007: 476;  Backer, 
2008a: 66). 

Dünya genelindeki turizm hareketlerinde arkadaş ve akraba ziyaretleri önemli bir paya 
sahip olmakla birlikte ulusal alanyazında arkadaş ve akraba ziyareti ile doğrudan ilgili 
olmayan az sayıda çalışmanın varlığı tespit edilmiştir (Orel ve Yavuz, 2003; Günal, 2005; 
Belber, 2011; Köşker ve Kahyaoğlu, 2015; Çoban, Avcıkurt ve Özbek, 2015). Bu çalışmanın 
amacı, AAZ turizmine yönelik bir alanyazın incelemesinde bulunmak ve kavramla ilgili 
mevcut durumun ortaya konmasını sağlamaktır. Karasar’a    (2003: 65) göre alanyazın 
taraması ile konunun o ana kadar hangi yönleriyle ve nasıl incelendiği, hangi gelişmişlik 
düzeyinde bulunduğu kuramsal ve pratik yönleriyle ortaya konmuş olur. Bu kapsamda 
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çalışmada AAZ turizminin önemi, turisti ve ağırlayıcıların özellikleri ve bu  alanda yapılan 
çalışmalar üzerinde durulmakta ve gelecek araştırmalar için önerilerde bulunulmaktadır. 

2. ARKADAŞ VE AKRABA ZİYARETİ TURİZMİ

Alan yazında AAZ üzerine yapılan tanımlamaların ‘seyahat amacı’ ve ‘konaklama 
boyutu’ olmak üzere iki bakış açısına sahip olduğu belirlenmiştir. “AAZ turizminde, temel 
amaç arkadaş veya akraba ziyaretidir” tanımları (Yuan vd. 1995: 19; Braunlich ve  Nadkarni, 
1995: 39) ‘seyahat amacına’ vurgu yaparken; “AAZ turizmi arkadaş veya akrabaların evinde 
konaklamayı içermektedir” tanımı ile bu turizmin ‘konaklama yönüne’ ağırlık verilmektedir 
(Kotler vd. 2006: 748). Morrison vd'ye (2000b: 103) göre AAZ turizmine turistlerin seyahat 
güdüleri, seyahat amacı, konaklama şekli ve tatilde gerçekleştirdiği etkinlikler olmak üzere 
dört açıdan yaklaşılabilir. Bu bakış açıları geniş çapta bir tanımlama açısından etkili olabilir. 
Bu iki yönün tek başına AAZ’yi tamamıyla temsil etmediğini savunan Backer da (2008b: 5; 
2010: 336; 2012: 75) her turistin arkadaş veya akrabalarında konaklamayacağı gibi arkadaş 
veya akrabalarında konaklayan her turistin de amacının onları ziyaret etmek olmayabileceğini 
öne sürmektedir. Bu doğrultuda 2003 yılında bir tanım önerisinde bulunan Backer’a (2008b: 
5) göre AAZ turizmi, arkadaş veya akraba ziyaretini içeren konaklama türü veya seyahat
amacından biri ya da ikisini de kapsayan bir ziyaret türü ve aynı zamanda turizmin bir
şeklidir. Backer (2010: 337) aynı zamanda AAZ turizminin tanımsal bir modelini ortaya
koymuştur (Tablo 2).

Tablo 2. AAZ Turizmi Tanımsal Modeli 
Konaklama (Arkadaş veya 

akraba) 
Konaklama (Ticari) 

Ziyaret Amacı: AAZ 1 (Saf AAZ turisti) 2 (Konaklama 
işletmesinde kalan AAZ 

turisti) 
Ziyaret Amacı: AAZ Değil 3 (Kullanıcı AAZ turisti) 4 (AAZ turisti değil) 

Kaynak: Backer, 2010: 337 

Bu modele göre AAZ turisti 3 kategori olmak üzere farklı gruplara ayrılmaktadır. 1 
numaralı kategoride yer alan turistler “saf AAZ turisti” grubunu oluşturmaktadır. Bu 
gruptakilerin   seyahat   amacı   arkadaş   veya   akrabalarını   ziyaret   etmek   olduğu gibi 
konaklama da onların evinde gerçekleşmektedir. 3 numaradaki grup “kullanıcı AAZ turist” 
grubunu içermektedir. Bu gruptaki turistler arkadaş veya akrabalarında konaklamakla birlikte 
temel amaçları onları ziyaret etmek değildir. Backer ve Hay (2014: 44) kullanıcı  AAZ 
turistlerini samimiyetsiz bir grup olarak nitelendirmektedir. Yazarlar, iş, tatil ya da başka bir 
amaçla gelmelerine karşılık kullanıcı AAZ turist grubunun arkadaş veya akrabalarının evinde 
konaklamayı tercih ettikleri için böyle bir nitelendirme gerçekleştirmektedirler. 2 numarada 
yer alan turist grubu, tatillerinde bir destinasyon bölgesini seçerken etkili olmaktadır. Bununla 
birlikte bu turistler arkadaş veya  akrabalarının evlerinde kalmak yerine bir konaklama 
işletmesinde kalmayı tercih etmektedir. 4 numaralı alan ise AAZ olmayan turistleri temsil 
etmektedir (Backer, 2010: 337). 

Alanyazında AAZ turizminin ayrı bir pazar olarak değerlendirilmediğine yönelik 
eleştiriler bulunmaktadır (Jackson, 1990: 17; Backer, 2007: 366). Örneğin Jackson’a  (1990: 
17) göre az sayıda ülke arkadaş ve akraba ziyaretini ayrı bir ölçüm aracı olarak
değerlendirmektedir. AAZ turizmi denince akla yalnızca arkadaş veya akrabalarının evinde
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kalan ve yerel ekonomiye çok az bir etki edecek düzeyde harcama gerçekleştirdiklerine 
inanılan bir grup gelmektedir. AAZ turizmi üzerine yapılan araştırmalar ise AAZ pazarının 
oldukça heterojen bir yapıda olduğunu göstermektedir. Örneğin Seaton ve Tagg (1995: 6) bu 
konuda yapılan ilk girişimlerden biri olarak nitelendirilebilecek bir araştırmaya imza atmıştır. 
Buna göre AAZ pazarı, arkadaşlarını, akrabalarını ve hem arkadaş hem de akrabalarını ziyaret 
edenler olmak üzere üç kategoriye ayrılmaktadır. Backer (2009: 14) da AAZ turistlerinin 
seyahat amaçlarına dayanan bir model önerisinde bulunmakta, modelde arkadaş ve akraba 
ziyaretinde bulunanlar ayrı bir şekilde değerlendirilmekte ancak her iki grup arasındaki 
bağlantı da ortaya konmaktadır (Şekil 1). AAZ turistlerinin ziyaret amaçlarına dayandırılarak 
gerçekleştirilen bu modelde aynı zamanda destinasyon bölgesi ve bölgede yer alan işletmeler 
ile ağırlayıcıların turistler üzerindeki etkisine dikkat çekmektedir. Buna göre turistlere 
ağırlayıcılardan gelen her bir davet ya da teşvik bir AAZ turuna dönüşebilir. Bununla birlikte 
turistlerin güdülenmesinde yalnızca ağırlayıcılar rol oynamamaktadır. Destinasyon bölgesi de 
AAZ turistlerinin ziyaret amaçlarını etkileyen unsurlardan biridir. Destinasyona yönelik 
uygulanan pazarlama şekilleri turistlerin arkadaş veya akrabalarının yaşadıkları bölgeyi tercih 
etmesinde etkili olabilir. Destinasyon bölgesindeki turistik işletmeler de turistlerin bir 
destinasyonu tercihinde çekici bir unsur olarak karşımıza çıkabilmektedir (Backer, 2009: 14). 

Kaynak: Backer, 2009: 14 

Şekil 1. AAZ Ziyaret Amacı Modeli 

Alan yazında AAZ pazarında yer alan turistlerin yalnızca arkadaş veya akrabalarının 
evlerinde kalmadıklarını, otelde konaklamanın da onlar için alternatif bir tercih olduğunu 
gösteren çalışmalara rastlanmaktadır (Braunlich ve Nadkarni, 1995: 46). AAZ turistlerinin 
arkadaş veya akrabalarını ziyaret etmek amacıyla destinasyona geldiklerinde bir otelde 
konaklamayı tercih etmelerinin altında çeşitli nedenler olabilmektedir. Backer’a (2008b: 6) 
göre turistler kaçış, dinlenme gibi güdülerle seyahat etmekte, bu olanakları arkadaş veya 
akrabalarının evinde bulamayacağını düşünmekte ve bir otelde konaklamayı tercih 
etmektedir. Bir başka neden olarak arkadaş veya akrabalarının evlerinde eğlence ve/veya 
dinlenme olanaklarının kısıtlı olması gösterilebilir. Bu durum özelikle çocuk sayısının fazla 
olduğu evlerde sıklıkla görülebilir (Backer, 2008b: 6; 2010: 337). 

Ulusal ve uluslararası alanda seyahat eden AAZ turistleri arasında da farklılıklar 
belirlenmiştir (Seaton ve Palmer, 1997: 348; Moscardo vd, 2000: 252). Seaton ve Palmer 
(1997: 353) aynı zamanda AAZ’yi birincil ve ikincil amaç olarak gören turistler arasında da 
belirgin farklılıkların olduğunu ifade etmektedir. Morrison vd'ye (1995: 50) göre ise turistlerin 
seyahat etmekteki tek amaçları arkadaş ve akraba ziyareti olmamakta aynı zamanda 
destinasyondaki birçok etkinliğe katılmak da amaçları arasına girmektedir. Hu ve Morrison’a 

Ziyaret amacı AKRABA 

Ziyaret amacı ARKADAŞ 

AAZ turistleri 

Dinlence turistleri 

İş turistleri 

Diğer 

Destinasyon Bölgesi 

Ağırlayıcılar 

Endüstri 
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(2002: 201) göre AAZ, seyahatin temel güdüsü olabileceği gibi seyahatte gerçekleştirilen 
etkinliklerden biri de olabilmektedir. Pazarda uzun ve kısa mesafeli seyahatler arasında da 
farklılıklar görülebilmektedir. Ayrıca AAZ turistlerinin tek ve çoklu destinasyon tercihlerine 
göre de incelenmesi pazar hakkında daha iyi bir anlayışa zemin hazırlayabilir (Hu ve 
Morrison, 2002: 201). Moscardo vd (2000: 252) AAZ turizminin heterojen yapısından yola 
çıkarak bir tipoloji geliştirmiştir (Tablo 3). 

Tablo 3. AAZ Seyahati Üzerine Bir Tipoloji 

SEKTÖR KAPSAM ÇABA KONAKLAMA KULLANIMI ZİYARET 
ODAĞI 

• Temel
güdü
olarak

• Bir
etkinlik
olarak
AAZ
turizmi

Yurt içi 

Kısa 
mesafe 

Yalnızca arkadaş veya akraba 
evi 

Arkadaş 
ziyareti, 
Akraba 
ziyareti, 

Arkadaş ve 
akraba 
ziyareti 

En az bir gece bir otel 

Uzun 
mesafe 

Yalnızca arkadaş veya akraba 
evi 

En az bir gece bir otel 

Yurt dışı 

Kısa 
mesafe 

Yalnızca arkadaş veya akraba 
evi 

En az bir gece bir otel 

Uzun 
mesafe 

Yalnızca arkadaş veya akraba 
evi 

En az bir gece bir otel 
Kaynak: Moscardo vd, 2000: 252. 

Moscardo vd (2000: 252) tipolojinin sektör ayağında turistlerin arkadaş veya akraba 
ziyaretini bir etkinlik ya da bir güdü olarak değerlendirmelerini tartışmıştır. AAZ’nin bir 
etkinlik olarak görülmesi, turistlerin tatillerinde birçok etkinliği gerçekleştirmesi  ve 
bunlardan biri olarak da sosyal bağları güçlendirmek adına arkadaş veya akrabalarını ziyaret 
etmelerini temsil etmektedir. Buna karşılık tatilin temel güdüsü AAZ ise, turistler diğer 
turistik etkinlikler ile daha az ilgilenmekte ve tüm tatil deneyiminin merkezinde sosyal 
zorunluluklar bulunmaktadır. Tipolojinin kapsam ve çaba bölümlerinde turistlerin  seyahatleri 
yurt içi ve yurt dışı ile uzun ve kısa mesafe bazında değerlendirilmektedir.Coğrafi anlamda 
küçük ülkelerin AAZ turizminde genellikle 4 saati aşmayan kısa mesafeleri tercih ettikleri; 
Amerika, Brezilya, Avustralya gibi daha büyük ülkelerde ise gereken çaba ve maliyete 
katlanılarak daha uzun mesafeli AAZ turizmi alternatiflerinin tercih edildiği görülmektedir. 
AAZ tipolojisinin bir diğer bölümü konaklama kullanımından oluşmaktadır. AAZ seyahatinin 
bu boyutuna göre turistler yalnızca arkadaş veya akrabalarının evinde konaklayanlar ile en az 
bir gece otelde konaklayanlar olmak üzere iki kategoride değerlendirilmektedir. Tipolojinin 
son bölümü ise turistlerin ziyaret odağını  temsil etmektedir. Buna göre turistler tatillerinde 
yalnızca arkadaşlarını, akrabalarını veya hem arkadaş hem de akrabalarını ziyaret edebilirler 
(Moscardo vd, 2000: 252). 

Backer (2010: 350) ayrıca Leiper’in modelinden uyarlayarak AAZ turizminin 
sistemini açıklayan bir model de geliştirmiştir. Leiper’in önerdiği üzere turizmde turistler, 
üretim bölgesi, endüstri, destinasyon bölgesi ve transit yolculuklar olmak üzere beş temel 
unsurdan bahsedilebilmektedir. Yazar bu modeli AAZ turizmine uyarlayarak  ağırlayıcıların 
AAZ turizmindeki rolüne vurgu yapmaktadır. Modelde turistler ve destinasyon bölgesi 
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arasındaki ilişkide ağırlayıcıların ve turizm endüstrisinin aracılık ettiği öne sürülmektedir 
(Backer, 2010: 350). 

AAZ turizminde turistlerin yanı sıra odak noktası olan bir diğer grup ağırlayıcılardır. 
Turistlerin destinasyonda yaşayan ağırlayıcılar ile olan kişisel ilişkileri onların seyahat 
güdülerini etkilemekle kalmamakta aynı zamanda destinasyondaki davranışlarını da 
şekillendirmektedir (Young vd, 2007: 500). Griffin (2012: 798) de  bireylerin  tatil 
kararlarında kişisel ilişkilerin rolünün gittikçe arttığına dikkat çekmektedir. Backer 
(2007:371) ise turistlerin yöresel etkinlikler ve turistik çekicilikler konusunda ağırlayıcılardan 
etkilendiğini ifade etmektedir. 

3. ARKADAŞ VE AKRABA ZİYARETİ TURİZMİNİN ÖNEMİ

20.yüzyılda toplum bireylerinin başka coğrafyalara doğru yayılım sergilemesi
AAZ’nin ortaya çıkışında etkili olmuştur. Olgunluğa erişen çocukların ailelerinin evinden 
taşınmaları, eğitim amacıyla ya da iş fırsatlarını değerlendirmek üzere uzak yerlere gitmeleri 
(Cohen ve Harris, 1998: 43) başka bir bölge ya da ülkeden biriyle evlilik oranının artması 
(Ramachandran, 2006: 2) bu yayılmanın tetikleyici unsurları arasında sayılabilmektedir. 
Böylece AAZ seyahatleri yıl geneline yayılarak turizmin belli bir dönemden ziyade 
mevsimsel çeşitliliğinin sağlanmasında etki göstermiştir (Griffin, 2012: 783; Ramachandran, 
2006: 6; Bischoff ve Koenig-Lewis, 2007: 479). AAZ, turizmin alt yapısını yıl boyunca 
destekleyerek destinasyonun diğer turistler için de çekici hale gelmesine katkı sağlamıştır 
(Griffin, 2012: 783). 

AAZ turizmi, yerel ekonomiye olumlu yönde etki etmektedir. Temel turistik 
işletmelere katkı sağlamanın yanı sıra döviz büroları, restoranlar, taksiler, otobüsler, alışveriş 
mağazaları, eğlence işletmeleri, hediyelik eşya mağazaları (özellikle ağırlayıcılara teşekkür 
etmek için alınan hediyeler) gibi ekonomideki diğer endüstri dallarına da olumlu etki 
etmektedir (Ramachandran, 2006: 9; Bischoff ve Koenig-Lewis, 2007: 476). AAZ turizmi ile 
birlikte destinasyondaki ağırlayıcıların da harcamalarında artış olmaktadır.  Ayrıca kişisel 
ağların kurulmasında ve güçlenmesinde etkili olan AAZ turizmi, bu ağlar sayesinde turistlerin 
otantik deneyimler yaşamasına katkıda bulunmaktadır (Griffin, 2012: 783).  

4. ARKADAŞ VE AKRABA ZİYARETİNDE TURİSTLER

Jackson (2003: 20) ve Backer (2008b: 4) resmi rakamların AAZ’nin temel turizm 
alanlarından biri olduğunu belirtse de gerçek rakamların bahsedilenden daha fazla olduğunu  
öne  sürmektedirler.  Bu  durum  resmi  kaynakların  AAZ’nin  tüm     tipolojilerini 
hesaplamamasının yanı sıra (Backer, 2008b: 4) AAZ turistlerinin de kendilerini kitle turisti 
olarak değerlendirmelerinden de kaynaklanmaktadır (Jackson, 2003: 19). 

Seaton ve Palmer (1997: 353) AAZ turistini ‘arkadaş veya akraba ziyareti ile 
güdülenen turist’ olarak tanımlamaktadır. Turizmin en eski şekillerinden biri olarak 
değerlendirilebilecek AAZ turizminde bilinen ilk turist Celia Fiennes olarak kayıtlara 
geçmektedir. 1685-1712 yılları arasında arkadaş ve akrabalarının bulunduğu çevrelerde 
kendisine bir rota oluşturan Fiennes İngiliz bir seyahatçidir (Backer, 2012: 74). 



Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal Of Tourism And Research

Cilt / Volume: 5 Yıl / Year: 2016 
Sayı / Number: 1 

60 

AAZ pazarında olduğu gibi AAZ turistlerinin de heterojen bir yapıda olduğunu 
söylemek mümkündür. Buna göre pazarda yer alan turistler, arkadaş ziyareti yapanlar ile 
akraba ziyaretine gelenler; uluslararası ve ulusal alanda seyahat edenler; arkadaş veya akraba 
ziyaretini birincil ve ikincil güdü kaynağı olarak görenler; AAZ’yi bir seyahat olarak 
algılayanlar ile bir seyahat etkinliği olarak görenler; AAZ amacıyla uzun ve kısa mesafeli 
seyahatlerde bulunanlar; arkadaş veya akrabalarında konaklayanlar ile bir konaklama 
işletmesinde kalmayı tercih edenler olmak üzere geniş aralıkta bir çeşitliliğe sahiptir 
(Ramachandran, 2006: 6). 

AAZ turistlerine yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda AAZ turistlerini 
demografik ve seyahat özellikleri olmak üzere iki bakış açısı ile değerlendirmek mümkün 
olmaktadır. AAZ turistlerinin ‘demografik’ açıdan değerlendirilmesinde yaş, eğitim, meslek, 
gelir ve yapılan harcamalar gibi unsurların baz alındığı görülmektedir. AAZ turistleri yaş 
açısından incelendiğinde genç nüfusun (15-35 yaş aralığı) popülasyonda önemli bir bölüme 
sahip olduğu  görülmektedir (Seaton  ve  Palmer, 1997: 351; Braunlich ve  Nadkarni, 1995:    
42; Seaton ve Tagg, 1995: 11; Bischoff ve Koenig-Lewis, 2007: 471). Seaton ve Palmer’a 
(1997: 354) göre genç bireylerin AAZ turizmine daha fazla katılmasında arkadaş çevrelerinin 
daha geniş olması, diğerlerine kıyasla daha fazla zamana sahip olmaları ve bu seyahati 
karşılayabilecek finansal güçlerinin olması etkilidir. Buna karşılık Lee vd (2005:345) Fransız 
deniz aşırı turistlerin 42.64 yaş ortalamasına sahip olduklarını belirlemişlerdir. 
Ramachandran’a (2006: 2) göre ise AAZ turistleri ağırlıklı olarak hem genç hem de emekli 
olmuş yaşlı bireylerden oluşmaktadır. Eğitim açısından incelendiğinde AAZ turistlerinin iş 
amaçlı seyahat eden turistlere kıyasla daha az eğitimli, buna karşılık dinlenme amacıyla 
seyahat eden turistlere oranla da daha iyi bir eğitime sahip oldukları görülmektedir (Braunlich 
ve Nadkarni, 1995: 42). Turistlerin meslekleri incelendiğinde genellikle emekli  ve 
öğrencilerden oluştukları görülmektedir (Braunlich ve Nadkarni, 1995: 42, Bischoff ve 
Koenig-Lewis, 2007: 471). Gelir açısından incelendiğinde ise turistlerin dinlenme amacıyla 
seyahat edenler ile aynı, iş amaçlı seyahat edenlerdense düşük düzeyde gelire sahip oldukları  
belirlenmiştir  (Braunlich  ve  Nadkarni,  1995:  42). AAZ  turistlerinin harcamaları 
incelendiğinde farklı durumlarda değişik harcamalar yaptıkları görülmektedir. Morrison, 
Verginis ve O’Leary (2000a: 222) araştırmalarında Alman ve İngiliz AAZ turistlerinin diğer 
amaçlarla seyahat eden turistlere oranla düşük düzeyde harcamalar yaptıklarını tespit 
etmişlerdir. Bununla birlikte iki grup da alışveriş ve ulaşım gibi diğer harcama kategorilerinde 
diğer turist gruplarına kıyasla daha fazla harcama gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca Alman ve 
İngiliz AAZ turistlerinin harcamalarında da birtakım farklılıklar belirlenmiştir. Alman AAZ 
turistleri seyahat paketleri ve alışverişe daha fazla harcama yaparken; İngiliz AAZ turistleri en 
çok ulaşımda harcama gerçekleştirmişlerdir. Lee vd (2005: 351) ise Fransız deniz aşırı AAZ 
turistlerinin seyahat harcamalarının büyük bir oranının ulaşımda gerçekleştiğini belirlemiştir. 

AAZ turistlerinin ‘seyahat’ kategorisinde değerlendirilmesinde kalış süreleri, ziyaret 
sıklığı, zaman ve  bilgi  alma  kaynakları  gibi unsurların  ön  plana  çıktığı görülmektedir. 
AAZ turistlerinin  kalış  süreleri  incelendiğinde  arkadaş veya akrabalarının yanında hem 
uzun hem de kısa  süreli  kaldıkları  belirlenmiştir (Seaton ve Tagg, 1995: 15; Braunlich ve 
Nadkarni, 1995: 41). Lee vd'ye (2005: 348)  göre  ise AAZ turistleri  iş amaçlı seyahat 
edenlere kıyasla daha uzun, dinlenme amacıyla seyahat edenlere göre de daha kısa süreli 
konaklama gerçekleştirmektedir. Turistlerin kalış sürelerine dair bu karma görüşlerin AAZ 
turizminin potansiyeline dikkat çekmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 
Turistlerin ziyaret sıklığına bakıldığında destinasyona çoğunlukla tekrar ziyaret 
gerçekleştirdikleri  görülmektedir (Asiedu, 2008: 612).  Seaton ve Palmer’a  (1997: 354) 
göre AAZ turizmi zaman açısından tüm yıla yayılan bir turizm türü olmanın ötesinde 
genellikle turizmin düşük olduğu mevsimlerde katılım  zirveye ulaşmaktadır. Bischoff ve 
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Koenig-Lewis  (2007: 473)  AAZ turizminin İngiltere’de  yıl geneline yayıldığını Aralık 
ayında  ise diğer  aylara  kıyasla  artış   gösterdiğini ifade etmektedir. Aralık ayındaki bu 
artışta yılbaşı ile arkadaş  ve  akrabalar  arasındaki  bağlantıya  dikkat çeken yazarlar 
turistlerin yarısından fazlasının (%52) ise Ekim ve Mart ayları arasında seyahat ettiğini 
belirtmektedir. Bilgi  alma  kaynakları  açısından  bakıldığında birçok araştırma ağızdan ağıza     
iletişimin turistler için en önemli bilgi kaynağı olduğuna yönelik ortak bir görüş 
bildirmektedir (Morrison vd, 1995: 54; Lee vd, 2005: 349; Backer, 2008b: 19). 

Yukarıda bahsi geçen bakış açılarının yanı sıra AAZ turistlerinin AAZ olmayan 
turistler ile kıyaslandığı çeşitli araştırma sonuçlarına ulaşmak da mümkün olmaktadır. 
Örneğin, Pennington-Gray (2003: 362) AAZ turistlerinin AAZ turisti olmayanlara kıyasla 
turistik etkinliklere daha düşük oranda katıldıklarını ifade etmektedir. Ayrıca temel amacı 
arkadaş ve akraba ziyareti olan turistler evlerinde kaldıkları bu kişilerle daha çok dışarıda 
yemek yeme eğilimindedir. Buna karşılık bir otelde konaklayan AAZ turistleri ise ağırlıklı 
olarak alışveriş yapmayı tercih etmekte ve antik şeylerle daha çok ilgilenmektedir. Pavli 
vd’ye (2009: 313) göre Yunan AAZ turistleri, AAZ turisti olmayanlara kıyasla daha 
gençtirler, gittikleri destinasyonda daha uzun süre konaklamakta, sıklıkla arkadaş veya 
akrabalarının evinde kalmaktadırlar ve önceden organize edilen paket turlara daha az katılım 
göstermektedirler. Backer’a (2008b: 10) göre AAZ turisti, AAZ turisti olmayanlar ile 
karşılaştırıldığında internet, sosyal medya, seyahat acentası gibi kanalları daha az 
kullanmaktadır. 

5. ARKADAŞ VE AKRABA ZİYARETİ TURİZMİNDE AĞIRLAYICILAR

AAZ pazarında göz önünde bulundurulması gereken gruplardan biri de 
ağırlayıcılardır. AAZ turistlerinin hak ettikleri ilgiyi görmemesi ağırlayıcıların da pazardaki 
olumlu etkilerine rağmen arka planda kalmasına neden olmaktadır. Ağırlayıcılar arkadaş veya 
akrabaları için yaptıkları harcamalar ile pazara doğrudan etki etmekte, AAZ turistlerinin 
destinasyona gelmelerini teşvik etmeleri açısından da dolaylı bir etkiye sahip olmaktadır. Bu 
anlamda gerçekleştirilen çeşitli araştırmalardan biri McKercher’in 1996 yılında yaptığı 
çalışmadır. Bulgulara göre araştırmaya katılan ağırlayıcıların %88’i bir yıl içerisinde arkadaş 
veya akrabalarını ağırladıklarını belirtmiştir. Yine katılımcıların büyük bir oranı (%91) 
arkadaş veya akrabalarının ziyaretlerinden kaynaklanan ek harcamalar yaptıklarını rapor 
etmiştir. Yapılan harcamaların turistik işletmelerden ziyade manav,  benzin istasyonu, içki 
dükkanı, restoran ve perakende mağazalar gibi diğer sektörlerden olduğu belirlenmiştir. 
Yazara göre ağırlayıcılar, araştırmanın gerçekleştirildiği Albury/Wodonga’da yerel 
ekonomiye 5.5 milyon $ kazandırmıştır (McKercher, 1996: 702). Backer (2008: 4) AAZ 
turistlerinin tatillerinde ortalama 2.258$ harcadığını ifade etmektedir. Bu harcamanın 
1.874$’ını turistler gerçekleştirirken 384$’lık harcama ise ağırlayıcılar tarafından 
yapılmaktadır. Ayrıca Backer’a (2007: 373) göre AAZ turistleri için ağırlayıcılar önemli bir 
bilgi kaynağıdırlar. Araştırmasında yer alan turistlerin %92’si Maroochy bölgesini ziyaret 
etme planlamalarında bilgi alma mekanizması olarak ağızdan ağıza iletişimi tercih etmiş ve 
arkadaş veya akrabalarından bilgiler almıştır. 

Ağırlayıcıların AAZ turizmindeki rolünün incelenmesi kapsamında yapılan 
araştırmalarda ağırlayıcıların özelliklerini ortaya koymayı amaçlayan çeşitli tipolojilerin 
geliştirildiği görülmektedir. Örneğin Young vd (2007: 504) ağırlayıcılara yönelik bir 
taksonomi geliştirmişlerdir. AAZ turist sayısı ve AAZ turistlerinin ağızdan ağıza iletişim 
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davranışları baz alınarak oluşturulan taksonomide ağırlayıcılar dört gruptan oluşmaktadır: 
elçiler, konuşmacılar, mıknatıslar ve tarafsız/pasifler olmak üzere. Araştırmacılara göre elçiler 
ve konuşmacılar diğer iki gruba göre AAZ turizmine daha fazla katılım göstermektedir. Söz 
konusu iki grup aynı zamanda turistler ile yüksek düzeyde ağızdan ağıza iletişim 
gerçekleştirmekte ve destinasyon açısından aktif birer satış elemanı gibi davranmaktadırlar. 
Elçiler ve konuşmacılar turistler ile turistik etkinliklere de katılmaktadır. 

Shani ve Uriely (2012: 432) ağırlayıcıların deneyimlerine yönelik bir dörtlü tipoloji 
geliştirmişlerdir (Şekil 2). Tipolojide “ağırlama alanı” ve “ağırlama yönelimi” olmak üzere iki 
eksen bulunmaktadır. Ağırlama alanı, yurt içi ve yurt dışı seyahat eğilimi; ağırlama  yönelimi 
ise misafir ve kendine yönelimlilikten oluşmaktadır. Buna göre AAZ turisti destinasyona yurt 
içinden geliyor ve ağırlayıcı misafir yönelimli bir davranış sergiliyorsa turisti kendi evinde 
ağırlamaya odaklanmaktadır. AAZ turisti destinasyona yurt içinden geliyor ancak kendine 
yönelim söz konusu ise ağırlayıcı günlük yaşamına devam etmektedir. AAZ turistinin yurt 
dışından gelmesi ve ağırlayıcının misafir yönelimli olması durumunda ağırlayıcı yerel bir 
rehber gibi turiste hizmet vermeye odaklanmaktadır. Bununla birlikte ağırlayıcının yurt 
dışından gelen AAZ turistine karşılık kendine yönelim göstermesi durumunda ise ağırlayıcı, 
AAZ turistinin yanında bir turist gibi davranmaya başlamaktadır. 

Kaynak: Shani ve Uriely, 2012:432 

Şekil 2. Ağırlayıcı Türleri 

6. ARKADAŞ VE AKRABA ZİYARETİ TURİZMİ ALANINDA YAPILAN
ÇALIŞMALAR

Jackson’ın 1990 yılında yayınladığı makalenin AAZ turizmi alanında gerçekleştirilen 
çalışmalara öncülük ettiği söylenebilir. Yazarın bu öncü çalışması ufuk açan bir taslak olarak 
görüldüğü için 13 yıl sonra aynı dergide yeniden yayınlanmıştır. Bu çalışmanın sonrasında 
1990’lı yıllarda AAZ turizmi üzerine Avustralya, Amerika, Kanada, Hollanda ve Kuzey 
İrlanda olmak üzere çeşitli ülkelerde araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar 
göstermektedir ki AAZ turizmi, dünya genelinde önemli bir pazardır (Backer, 2012: 74). 
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Tablo 4. AAZ Turizmi İle İlgili Yapılan Araştırmalar 

ARAŞTIRMACI ARAŞTIRMANIN AMACI 
Jackson, 1990, 
2003 

AAZ turizminin fark edilmesi ve tanımlanması amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

Braunlich ve 
Nadkarni, 1995 

AAZ turizminde otelde konaklamayı tercih eden turistleri tanımlamak 
ve otel endüstrisi açısından uygulanabilir bir pazar nişi olarak 
potansiyelini göstermek amacıyla yapılmıştır. 

Morrison vd., 
1995 

Varsayıldığı üzere AAZ turizmi pazarının homojen bir yapıda 
olmadığını ve çeşitli heterojen bölümlerden oluştuğunu ortaya koymak 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Seaton ve Tagg, 
1995 

AAZ turizminde arkadaş ile akraba ziyaretçilerinin birbirinden farklı 
gruplar olduğunu ve farklı davranışlar sergilediklerini belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. 

Meis vd.,1995 AAZ seyahati ile tekrar ziyaret arasındaki ilişkinin ortaya 
konması amaçlanmıştır. 

McKercher, 1996 
AAZ turizmi pazarının boyutlarını ve önemini ortaya koymak 
amacıyla alternatif bir yaklaşım olarak ağırlayıcılar analiz 
edilmiştir. 

Huang vd.,1996 
Tayvan’da AAZ turizmine yönelik politikaların, pazar yapısının ve 
AAZ turistlerinin özelliklerinin incelendiği, problemlerin tartışıldığı 
ve önerilerin getirildiği bir çalışma yapılmıştır 

Seaton ve 
Palmer, 1997 İngiltere’de AAZ turizmi pazarını değerlendirmişlerdir. 

Cohen ve Harris, 
1998 AAZ turistlerinin ulaşım tercihleri incelenmiştir. 

Moscardo 
vd.,2000 AAZ pazarını anlamaya yönelik bir tipoloji geliştirmişlerdir. 

Morrison 
vd.,2000b 

Destinasyon pazarlamacılarının ve bölgede yaşayan yerel halkın 
AAZ turizmine bakış açılarını incelemek amacıyla bir araştırma 
yapılmıştır. 

Lehto vd.,2001 Önceki araştırmalarda önerilen tipoloji faktörleri kullanılarak 
uluslararası AAZ pazarı analiz edilmiştir. 

Hu ve Morrison, 
2002 

Tek ve çoklu destinasyonları tercih eden AAZ turistleri 
arasındaki sosyo-demografik farklılıkları analiz etmişlerdir. 

Brocx, 2003 AAZ turizminde ağırlayıcıların özelliklerini belirlemeye yönelik 
bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Taylor vd.,2004 
Avustralya’da üniversite öğrencilerini ziyarete gelen 
ebeveynlerin AAZ turizmi açısından önemini ortaya koymak 
amacıyla yapılmıştır. 

Lee vd.,2005 
Fransız deniz aşırı AAZ turistlerinden elde edilen veriler 
doğrultusunda AAZ turizminin finansal değerinin yeniden 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Ramachandran, 
2006 AAZ pazarına yönelik kavramsal bir çalışma yapılmıştır. 

Tham Min-En, 
2006 

Ağırlayıcı olarak üniversite öğrencilerinin AAZ’ye katkılarını 
belirlemek amacıyla çalışma yapılmıştır. 

Young vd.,2007 AAZ turizmi ağırlayıcılarına yönelik bir taksonomi geliştirilmiştir. 



Turizm ve Arastırma Dergisi 
Journal Of Tourism And Research

Cilt / Volume: 5 Yıl / Year: 2016 
Sayı / Number: 1 

64 

Bischoff ve 
Koenig-Lewis, 2007 

AAZ turizminde ağırlayıcıların rolüne dikkat çekmek amacıyla 
   üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma yapılmıştır. 

Backer, 2007 AAZ turistlerinin genel olarak profilini ve harcamalarını belirlemek 
amacını taşımaktadır. 

Asiedu, 2008 AAZ turistlerinin ekonomik ve sosyo-demografik özelliklerini ortaya 
koymak amaçlanmıştır. 

Backer, 2008a 
İki destinasyon bölgesinde karşılaştırmalı bir analiz gerçekleştirerek 
farklı bölgelerdeki AAZ turistlerinin davranışları ortaya konmaya 
çalışılmıştır. 

Backer, 2008b AAZ turistlerinin seyahat modellerini açıklayan bir çalışma 
yapılmıştır. 

Backer, 2010 AAZ turistlerinin bir otelde konaklama tercihlerini belirlemeye yönelik 
bir araştırma yapılmıştır. 

Backer, 2012 Üç farklı destinasyonda daha önce yapılmış tanımsal model 
doğrultusunda AAZ turistleri incelenmiştir. 

Griffin, 2012 İçerik analizi aracılığıyla AAZ turizmine yönelik gerçekleştirilen 
araştırmalar derlenmiştir. 

Shani ve Uriely, 
2012 

AAZ turizminde ağırlayıcıların deneyimlerini belirlemek amacıyla nitel 
bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Capistrano, 2013 AAZ turistleri ile ağırlayıcılar arasındaki sosyal etkileşim incelenmiştir. 
Backer ve Hay, 
2014 

Avustralya’da AAZ turizmine yönelik gerçekleştirilen üç kampanyanın 
ele alındığı bir araştırma yapılmıştır.  

AAZ turizmi üzerine gerçekleştirilen çalışmalar Tablo 4’te derlenmiştir. Genel 
anlamda AAZ turizmi üzerine yapılan araştırmaların (1) AAZ pazarının büyüklüğü, (2) 
AAZ’nin ekonomiye ve pazarlamaya katkıları ve (3) AAZ pazarının heterojenliği olmak üzere 
üç kategoriye ayrıldığı söylenebilir. Bununla birlikte bu alanda yapılan araştırmaların sınırlı 
sayıda olması eleştirilmektedir (Seaton ve Palmer, 1997: 345; Morrison vd 2000a: 215; 
Backer, 2007: 366). Araştırmacılara göre AAZ turizminin ihmal edilmesinde AAZ turizmine 
yönelik ortak bir tanımlamanın olmayışı, AAZ turizmi ile ilgili var olan bilgilerdeki 
uyumsuzluk, AAZ turizmini ölçmede karşılaşılan zorluklar, AAZ turizmine yönelik lobi 
faaliyetlerinin eksik olması, AAZ turizminin ekonomiye katkısının düşük olduğuna dair 
geliştirilen algı, turizm kitaplarında AAZ turizminin yer almaması ya da yeterince yer 
bulmaması, AAZ turistinin ilgisini çekmenin zor olduğuna dair inanış, turizm 
planlamacılarının AAZ turizmini bir prestij kaynağı olarak görmemesi gibi çeşitli nedenler 
bulunmaktadır (Seaton ve Palmer, 1997: 345; Backer, 2007: 370; Asiedu, 2008: 610). 

Arkadaş ve akraba ziyareti turizmi üzerine Türkiye’de yapılan çalışmalar 
incelendiğinde yapılan araştırmaların öncelikli amacının arkadaş ve akraba ziyaretini ortaya  
koymak  olmadığı  bununla  birlikte  konu  ile  ilgili  önemli  bulgulara ulaşıldığı 
belirlenmiştir. Örneğin Orel ve Yavuz’un (2003: 70) Adana’da rekreasyonel turizmde müşteri 
profilini belirlemeye yönelik yaptıkları araştırmada katılımcıların rekreasyonel bir etkinlik 
olarak en fazla arkadaş ve akraba ziyaretlerinde bulundukları (kültürel ve sosyal etkinlikler 
kapsamında yer almaktadır) belirlenmiştir. Günal’ın 2005 (61, 62) yılında Mardin’e gelen 
yerli turistler üzerinde gerçekleştirdiği araştırma bulgularına göre katılımcıların %33.3’ü 
arkadaş ve akraba evlerinde konaklamıştır. Yerli turistlerin Mardin’e geliş amaçlarının da 
değerlendirildiği çalışmada kültür önemli bir güdüleyici unsur olmuş ikinci sırada arkadaş ve 
akraba ziyareti (%11.7) yer almıştır. Ayrıca arkadaş ve akraba ziyaretine gelenlerin Mardin’i 
iki veya daha fazla kez  ziyaret ettikleri de edinilen bulgular arasında yer almıştır. Mardin’e 
gelen yerli turistlerin bilgi kaynakları arasında %36’lık bir oran ile ikinci sırada arkadaş ve 
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akraba tavsiyesi bulunmaktadır. Bununla birlikte Günal (2005: 65) arkadaş ve akraba yanında 
kalan yerli turistlerin konaklama ve yeme-içme ihtiyaçlarını da buradan karşılamaları 
nedeniyle bir konaklama işletmesinde kalanlara göre daha az harcama yaptıklarını ifade 
etmektedir. Ancak konaklama işletmesinde kalanların yalnızca arkadaş ve akraba ziyareti ile 
gelmedikleri unutulmamalıdır. Belber (2011: 38) Nevşehir’e gelen ve İspanyolca konuşan 
turistlerin profilini belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmasında katılımcıların 
%23.2’sinin arkadaş ve akraba önerisi ile destinasyona geldiklerini tespit etmiştir. Köşker ve 
Kahyaoğlu (2015: 82) ise Süphan Dağı’nı ziyarete gelen yerli turistlerin bu kararı vermede 
etkili olan unsurlar arasında %40.1 oran ile aile/dost/akraba tavsiyesi olduğunu belirlemiştir. 
Ayrıca yerli turistlerin destinasyona geliş amaçları arasında %9.9 oranında aile/dost/akraba 
ziyareti yer almaktadır. Çoban, Avcıkurt ve Özbek’in (2015: 254) Midilli’den Ayvalık’a 
gelen turistlerin alışveriş tercihlerini inceledikleri araştırmada katılımcıların en çok (%37.8) 
arkadaş ve akraba tavsiyesi üzerine destinasyona geldikleri tespit edilmiştir. Yazarlar, 
katılımcıların alışverişlerinde arkadaş ve akrabaları için de hediyelik eşya satın aldıklarını 
ifade etmektedirler. 

AAZ turizminin turistik işletmeler tarafından da ihmal edildiği söylenebilir. Morrison 
vd'ye (2000b: 104) göre tur operatörleri AAZ turizmini turizmin bir şekli olarak görmekle 
birlikte doğal bir şekilde oluştuğunu dolayısıyla AAZ turistlerinin pazarlama çabalarından 
etkilenmeyeceğini düşünmektedir. Bu nedenle tur operatörleri AAZ turistlerini pazarlama 
kampanyalarına dahil etmemektedir. Backer (2007: 368) AAZ turizminin önemsiz olduğuna 
dair bir değerlendirmenin yapıldığını ve turizm endüstrisinin büyük bir bölümü için AAZ 
turizminin düşünmeye gerek olmayan bir alan olduğunu iddia etmektedir. 

AAZ turistlerinin konaklama işletmelerinde kalma eğiliminin arttığı ve AAZ 
turizminin bu işletmeler de dahil olmak üzere turistik işletmeler açısından önemli olduğu 
görülmektedir. Az sayıda da olsa bu durumun farkında olan turistik işletmeler de 
bulunmaktadır. Braunlich ve Nadkarni’ye (1995: 38) göre pazarın sahip olduğu potansiyelin 
farkına varan Holiday Inns oteller zinciri 1990’lı yıllarda AAZ turistini hedef alan bir 
pazarlama planı oluşturmuştur. Avustralya’nın Victoria eyaletinde faaliyete geçirilen AAZ 
kampanyaları da yerel idarelerin konuya önem verdiklerini göstermektedir. Kampanyalardan 
ilki Mildura’da gerçekleştirilen “Kendi Şehrinizde Turist Olun” sloganlı kampanyadır. 
Turizm haftası olarak tasarlanan ve yerel halk yoluyla AAZ turistini hedef alan kampanya 
2013 yılında 5. kez düzenlenmiştir. Kampanyanın ilginç yönü bölgeyi ziyarete gelen 
turistlerden ziyade bölgede yaşayan yerel halka yani ağırlayıcılara odaklanmasıdır. Kampanya 
ile yerel halkın bölgenin turistik çekicilikleri hakkında sınırlı düzeyde bilgi sahibi oldukları 
tespit edilmiş ve  yerel halkın bu konuda eğitimi sağlanmıştır. Ağızdan ağıza iletişimin 
gücünün vurgulandığı kampanya çalışması ile yerel halk bir turizm elçisi haline 
dönüştürülmenin ötesinde AAZ turistlerinin bölgeye gelmelerinin teşvik edilmesinde de 
önemli bir role sahip olmuştur. İkinci kampanya “Arka Bahçenizi Keşfedin” sloganı ile 
Melbourne’de gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında AAZ turist pazarını hedef alarak başlatılan 
kampanya, sonrasında 16 farklı belediye meclisi tarafından satın alınarak kendi bölgelerinde 
de yürütülmeye başlanmıştır. 250.000$’lık bir bütçeye sahip olan kampanya ile (1) 
ağırlayıcıların bölgedeki turizm   ürünleri hakkında bilgilendirilmesi, (2) ağırlayıcılara AAZ 
seyahatin öneminin kavratılması ve (3) ağırlayıcıların o bölgede yaşamaya dair gurur 
duymasını sağlamak hedeflenmiştir. Üçüncü kampanya da yine Melbourne’de 
gerçekleştirilmiştir. Kampanyanın ana amacı AAZ turistinin bölgeye gelmesini sağlamaktan 
öte daha sık gelmelerini sağlamaktır. Genel anlamda üç bölgede faaliyete geçirilen 
kampanyalar, ağırlayıcıların AAZ turizminde önemli bir rol oynadığını, turizm ürünlerinin 
orijin ülkeden ziyade destinasyon bölgesinde de tanıtılmaya ihtiyaç duyulduğunu, yerel 
turistik işletmelerin ürünlerini ortaya koymaları için teşvik edilmeleri gerektiğini ve yine yerel 
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turizm örgütleri ile yerel turistik işletmelerin birlikte çalışmalarının teşvik edilmeleri 
gerektiğini ortaya koymaktadır (Backer ve Hay, 2014: 52). 

7. SONUÇ

AAZ turizmine yönelik tanımlamaların eksikliği ve turistlerin yalnızca arkadaş veya 
akraba ziyareti yaptıklarına yönelik inanışlar bu turizmin gelişimindeki önemli engeller olarak 
görülmektedir. Genel kanının aksine AAZ turistleri arkadaş veya akrabalarının evlerinde 
konaklamanın yanı sıra bir otel işletmesinde de kalabilmektedir. Turistler temel turistik 
işletmelerde yapmış oldukları harcamaların yanı sıra diğer alanlarda da harcamalar 
gerçekleştirerek yerel ekonomiye çok yönlü bir katkıda bulunmaktadır. Bu durum turistlere ev 
sahipliği yapan ağırlayıcılar için de geçerlidir. Bununla birlikte ağırlayıcıların AAZ turizmine 
katkılarının incelendiği sınırlı sayıda araştırmaya rastlanılmıştır (McKercher, 1996; Taylor 
vd., 2004; Bischoff ve Koenig-Lewis, 2007). Ağırlayıcıların diğer alanlarda 
gerçekleştirdikleri harcamaların yanı sıra temel turistik işletmelerde yapabilecekleri 
potansiyel harcamalar, AAZ turizmi sayesinde gerçek harcamalara dönüşmektedir. AAZ 
turistlerinin ve ağırlayıcıların yapmış oldukları harcamalara yönelik çalışmaların artırılarak 
konunun desteklenmesi gerekliliği ortadadır. Ayrıca ülkeye gelen farklı milliyetteki turistlerin 
karşılaştırılması yapılarak AAZ turizmindeki önceliklerin belirlenmesi sağlanabilir. 
Destinasyonda yaşayan ağırlayıcıların da konu hakkında eğitiminin sağlanması bölge 
kalkınmasında etkili olacak önemli bir unsurdur. Bu konuda yerel kamu işletmelerine büyük 
iş düşmekte ve çeşitli dönemlerde çeşitli kampanya ya da eğitimler ile yerel halkın 
bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

Konunun önemine karşılık AAZ turizmine yönelik sınırlı sayıda çalışmanın 
bulunması, Türkiye’de ise kavrama yönelik doğrudan bir araştırmanın yapılmaması  bu 
alandaki boşluğun ortaya konması açısından önem taşımaktadır. Örneğin AAZ turizmine 
yönelik yapılan araştırmalarda turistlerin yalnızca arkadaş veya akrabalarının evlerinde 
kalmadıkları konaklamak için otelleri de tercih ettikleri ortaya konmuştur. Bu doğrultuda 
AAZ turistlerinin konaklama işletmeleri için de önemli bir potansiyel oldukları 
görülmektedir. Bununla birlikte Backer (2010: 339) bir otel işletmesinde konaklamayı tercih 
eden AAZ turistinin karakteristik özelliklerini belirlemeye yönelik daha fazla araştırmanın 
gerekliliğine dikkat çekmektedir. Özellikle düşük sezonlarda konaklama işletmelerinin 
doluluk oranlarının artırılmasında AAZ turizminin önemli bir pazar bölümü olabileceği 
düşünülmektedir. Konaklama işletmeleri başta olmak üzere diğer turistik işletmelerin (tur 
operatörleri ve  destinasyon pazarlamacıları) ilgilerinin AAZ turizmine çekilmesi bu turizm 
türünün gelişmesi açısından da önemli bir hamle olacaktır. 

AAZ turizminin uluslararası boyutunun yanı sıra ulusal pazar açısından da önemli bir 
potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Özellikle düşük sezonlarda yerli turistlerin 
destinasyona çekilmesi yalnızca turistik işletmelerin değil bölgedeki yerel işletmelerin de 
yararına olacak bir uygulamadır.  

Bu dönemlerde sektörde farklı alanlarda hizmet veren turistik işletmelerin (konaklama, 
yeme-içme, ulaşım vb) dahil olduğu çeşitli indirimler ve hediye çekleri gibi uygulamalar ile 
bu turist grubunun destinasyona gelmesinin sağlanması bölgenin ekonomik anlamda 
canlanması açısından önem taşımaktadır. 

Türkiye’ye gelen turistlerin geliş amaçlarının ortaya konduğu istatistiki bilgilere 
ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte arkadaş ve akraba ziyareti amacıyla ülkemize gelen 
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turistlerin ağırlıklı olarak hangi destinasyonları tercih ettikleri, ne kadarının arkadaş ve akraba 
evinde kaldıkları ne kadarınınsa bir konaklama işletmesinde kaldıkları, gittikleri bölgede 
hangi turistik etkinlikleri ve turistik etkinlik dışında kalan diğer etkinlikleri 
gerçekleştirdiklerine yönelik bilgi eksikliği söz konusudur. Bu bilgilerin çeşitli araştırmalar 
ile AAZ turistlerinin daha fazla turistik etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla 
desteklenmesi gerekmektedir. Benzer bir durum ağırlayıcılar için de söz konusu olmakta ve 
bu grubun da bir rekreasyon faaliyeti olarak turistik etkinliklere katılımlarının arttırılması 
hedeflenmelidir. 

AAZ turistlerinin konaklama tercihlerinin yanı sıra birçok alanda farklılıklar 
gösterdiği araştırmalar tarafından desteklenmektedir. Bununla birlikte Backer   (2010: 334) 
AAZ turistinin karakteristik özellikleri, güdüleri, davranışları ve tercihlerini etkileyen 
unsurlara yönelik az sayıda araştırma yapılmasını eleştirmekte ve daha fazla araştırmanın 
AAZ turizminin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etmektedir. AAZ turizminin turizm 
eğitimlerine dahil edilmesi de getirilen öneriler arasındadır (Backer, 2009: 19). 

AAZ turizminde ağırlayıcıların oynadıkları rol de ihmal edilen alanlardan biri olarak 
değerlendirilmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar ağırlayıcıların ağızdan ağıza iletişim 
yoluyla AAZ turisti açısından önemli bir bilgi kaynağı  olarak görüldüğünü ortaya 
koymaktadır. Ağırlayıcılar destinasyonun turistik gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. 
Dolayısıyla bu anlamda birer pazarlama aracı olarak görülebilecek ağırlayıcıların bu konuda 
teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu çalışma ile turistik işletmelerin AAZ turistlerini kazanç 
sağlayan bir pazar olarak değerlendirmelerinin ve pazarlama çabalarına dahil etmelerinin 
gerek kendileri gerek yerel ekonomi ve toplum açısından olumlu etkiler oluşturacağı öne 
sürülmektedir. Aynı zamanda bu alanda Türkiye’de yapılacak araştırmaların alan yazına 
önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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